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ACHADOS E
PERDIDOS

Célia Borja ex_dicou aos deputados

CARTÕES DE CREDITO Francisco
de Assis Walsen cemunica que
perdeu no dia 26/4 os seguíntes cartões: Eio, Nètícnai, Cree Goudicard, Tavares. Sear;
meM.

PERDEU-SE cadela peQuinés luca
ó corrente. Rua Gal; Azevedo
Pimentel lei. 266-4198 245-9673.
Gratifica-se.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

O Secretáno de Estacio norteamericano. Henry Kissinger, chega
amanhã a Genebra, para examinar,
com o Ministro do Exterior soviético,
Àndrei Gromyko, o problema da separação de forcas sírias e israelenses na
frente do Golan.
Kissinger seguirá na terça-feira
para Argel, a fim de entrevistar-se
com o Presidente Houari Boumedienne.
Depois irá para o Cairo, onde ficará
vários dias, e visitará Damasco e Telaviv, etapas mais importantes da viagem. A Rádio de Israel informou que
diminuíram os combates no Golan e
no monte Hermon, provavelmente
cm
conseqüência
da próxima visita de Kissingir. (Página 23)

|

ARRUMADEIRA - Faxineir. para
dormir no emprego CrS 720,C0
tratar
2a.-íeira
c-epou
8 ns.
Prof. Luiz Cantanhede 232 ap
S-2ÚI. Por.a serviço.
UNIÀO ADVENTISTA - Tem
para o mesmo dia domésticos
capacitadas rigorosamente selecionadds
com cart,
de
saúcJ
e
referências
sólidas.
Somos
a n.aicr organização do ramo,
por isso temos condiçõe> reais
de
atender
às Cíisas
de
tralamento, 256-9526. 255-3688,

AÇÃO MISSIONÁRIA
DO BEM
além
de
empregadas
domesticas e babás, oferece enfer.
meiras e acompanhantes
para
idosas
e
e-nfôrnv.s.
pessoas

_.T*L?----_;36J____!56-_£26- _

\ \

ARRUMADEIRA - Casa de duts
pessoas,
durma.
Sóiá.io
que
350,00.
Rua
Almeida
Baslos,
294. Encantado.
AGENCIA 5TA. MONICA - ofe. '
rec« pi casa de alio tratamci.'
to, ctmnheiras, babás
p/ recém-nascidos,
cops.
a
franc.
mord. gvtas. ti
doe. • reli.
Atendo domingo. Tel. 224-6453.

pedindo apenas a seus organizadores que controlem a disciplina
nas manifestações, c aboliu as
medidas restritivas impostas aos
centros de ensino superior, permitindo a reabertura das cantinas universitárias e cancelando
os processos contra os estudantes.
Em artigo sobre a evolução
da política colonial portuguesa
na África — desde as tentativas
de ocupação dos territórios descobertos ao fracasso da instituição do indigenato e ao início da
guerra dc libertação — o professor Afonso Arinos conta que já
em 1961 vaticinava a queda do
Estado Novo salazarista por causa dos erros da Metrópole no
Ultramar. (Páginas 18, 19 e 22)

Manifestação
leva milhares
contra Nixon

Helicóptero e
lancha resgatam
os flagelados

Milhares de pessoas participaram
ontem, cm Washington, de uma manifestação em apoio á destituição cio
Presidente Richard Nixon, que se cncontra este fim de semana em sua
residência de Camp David. Esta foi a
primeira manifestação popular contra Nixon desde outubro do ano passacio, quando foi demitido o promotor
especial do caso Watergate, Archibald
Cox.
A multidão de 8 mil pessoas era
formada por operários, trabalhadores
do campo, donas-de-casa. simples
consumidores, militantes dos direitos
civis, veteranos da guerra do Vietnã,
estudantes e jovens de diferentes tendências. Em Los Angeles e Chicago
também ocorreram manifestações contra o Presidente Nixon. (Página 2)

A operação-resgate iniciada às 7
horas da manhã de ontem em diversas
ilhas e distritos dos municípios inundados na região do baixo Jaguaribc
recolheu inicialmente cerca de 50
pessoas 110 famílias de Aracatii em
helicópteros da FAB e alugados pelo
Governo do Ceará, mas vai intensiflcav'-se hoje quando entram em ação
lanchas da Marinha.
Do total de 5 mil pessoas a serem
recolhidas a grande maioria sairá nas
lanchas com motores de 40 H.P., capazes de subirem o rio Jaguaribe, sob
a orientação dos helicópteros e da
equipe do Para.sar — que chegou ontem a Fortaleza e entra em ação hoje. Os helicópteros, ao localizarem as
famílias, resgatam uns e lançam arroz,
feijão, pão, açúcar, farinha, sardinha e medicamentos aos que ficam.
(Página 50 e Pantanal, página 32)

que a

União

vai custear as despesas

com a fusão

Telefoto JB

Moscou (AP-JB) — Um jato
soviético Ilyushin-18 caiu ontem
nas proximidades de Leningrado,
a cerca de três quilômetros da
pista de onde decolara dois minutos antes. Segundo um funcionário do aeroporto, mais de 100
pessoas morreram.
Uma testemunha que se dirigia ao aeroporto disse que, da
estrada, viu quando o aparelho
.se transformou numa grande
bola de fogo e caiu. O avião
se dirigia para Krasnodar, na
região Sul da União Soviética.

•^ -

r

tf,

O Deputado Célio Borja. líder do
Governo na Câmara federal, reuniu
ontem a tarde, no Palácio Pedro Brnesto, as bancadas do MDB e da Arena da Guanabara e do Rio dc Janeiro,
às quais afirmou que a responsabilidade pela fusão dos dois Estados cabe
à União, que está consciente de sua
iniciativa.
A bancada do MDB da Guanabara não compareceu à reunião, alegando que não tem conhecimento dos
estudos do Governo a respeito da fusão. A nota do MDB carioca, assinada
pelo líder Rubem Dour.ado, diz que
.somente depois das Informações o
Partido poderá analisá-las e discutiIas. (Página 5 c editorial, página 6)

Giscard ganha
Crédito preferência Salário mínimo
de gaullistas

AGENCIA
STO.
ANTÔNIO
Of, coz, f. fogjo babás _n.
diaristas acomp.
.,.*.
c/ ref.
Garantias, Tel. _i.5-v._9.
ARRUMADEIRA - Passar roupa
miúda dormindo
no emprego
domingo.
tratúr
Ord.
Ct%
300,00 - R. Pompeu Loureiro,
íP;_201._
_83
A COZINHEIRA - Forno-fogão,
com referencias. Pago 700,00.
ap 3
Domingos
lipessoas.
vres. Av, Copacabana, 583/806,
'precisa-se
ÀRRÜMÃR~E~>ÁS5ÁR
"ão dorme. Paga-se bem. Tratar
R. Dona Mariana 53 apt. 2301
Botaf. carteira e ref.

Os empresários financeiros não
acreditam que este ano haja falta de
crédito no país em decorrência da decisão do Governo dc conter a expansão
dos meios de pagamento cm 35%. O
que ocorrerá é maior seletividade na
distribuição, que será orientada menos
para as vendas e mais para a produção.
Essa posição foi defendida pelo
prof. Teófilo dc Azeredo Santos, presidente do Sindicato dos Bancos da
Guanabara, em mesa-redonda com os
rpdatores de economia e finanças do
JORNAL DO BRASIL. Ele acha que
não adianta haver superabundancia
de crédito para o consumo de automóveis se as indústrias do setor já
não atendem aos pedidos (Página 471

Ã""AsTÕcT CATOUÇA .CRIÜTÜR
- Cirigida
Sosíal
p/ Assist.
oferece excelentes
domesticas
c/ honesta e rigorosa seleção.

A.,.e"d._ij___íi*L_-_._.0_- Í_i-!__'A'")-

iCEITA-SE - Crianças para to_mar conta. Mcria. Tci. 248-4465.
ARRUMADEIRA-, '•:.-.
P a s; »; s »
300,00. Precisa-se de cozinheira
paga-se 400,00. Tratar 2a.-feiia
das 12 às 16 horas. Rua Gene
_..r.__y_aujza n? 102 -leblon.
~-~OftrcAGENCIA FLAMENGO
ee boas cozinh. arrum. cop. babas, íicomp. gover. motor. fax.
dianstas pessoas
selecionadas.
Catete,
347
ti.
545.
Tel.

l_S_____
A

O Brasil tornou-se ontem,
segundo nota do Itamarati em
resposta a um comunicado de
Lisboa, o primeiro país a reconhecer o Governo da Junta Militar liderada pelo General Antônio de Spínola, o inspirador do
movimento que pôs fim aos 4'2
anos de ditadura salazarista em
Portugal.
Em uma entrevista, o General Antônio de Spínola pediu aos
diretores de rádio e de jornais de
Portugal que ao falar dos territórios da África distinguam entre
"autodeterminação" e "independência", .assinalando que "a autodeterminação deve preceder a
independência, que terá de ser
progressiva".
A Junta Militar autorizou a
comemoração do dia 1" de maio,

Fusão reúne
Kissinger fala
Jato soviético
cai e mata 100 bancadas do
com Gromyko
de paz no Golan em Leningrado MDB e Arena

DIOGENES MORAES SANTANA,
Informa, p/ devidos fins, extravlo carteira profissional,
CREA 5a. Região, n° 292-TD,

A

Brasil reconhece novo
Governo de Portugal
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N.° 20

Ano LXXXIV

Radlofolo

S, A. JORNAL DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (7C-08) Tel. Rodo
— End. ToInternai 264 4422
legráfico: JORBRASIL — Telex

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com 120
páginas em quatro cadernos dc Classificados, Notici.irio, Caderno Especial.
Caderno B de Domingo

O candidato degaullista Jacques
Chaban-Delmas voltou a perder a
maioria do eleitorado de centro-direita, enquanto o Ministro da Fazenda
Valéry Giscard D'Estaing aumentou a
sua popularidade, obtendo 31 % dos votos, segundo os resultados das últimas
pesquisas dc opinião reveladas ontem.
Os observadores prevêem que na
segunda fase do pleito presidencial, a
19 dc maio, haverá um confronto entre a esquerda, com o socialista François Mitterrand, e a direita, com Giscard D'Estaing. As pesquisas indicaram que François Mitterrand é o
candidato mais votado pela juventude c pelos sindicatos. (Página 13)

O reajuste do salário mínimo em
20v(> — que entrará em vigor nesta semana — resultará no aumento de várias taxas, multas e outros encargos
pagos ao serviço público. Na área do
Sistema Financeiro da Habitação, asprestações da casa própria adquirida
através do Plano de Equivalência Salarial/Síst.ma de Amortizações Constantes (PES/SAC) ficarão mais elevadas 60 dias após a oficialização do novo salário.
Muitos contratos de aluguel de
imóveis também receberão as influcncias dessa alta. O índice de 20% de
reajuste condiciona, inclusive, as negociaçòes entre empregado e empregador em setores nos quais os salários aicançam níveis mais elevados. (Pág. 39)
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O resgate dos flagelados, iniciado por helicópteros no vale
do rio Jaguaribe, começou com o salvamento de 50 pessoas

MÃÉ"
POBRE
Z
ÕTeTi.^
domesticas- pcevlaniente s?lec •
onadar.
lei.
264-0808
r

_264.0£35.
"bras.iITra"-'

acãõ

bibücã'

Dispõe para
demciticas.
264-0935.

admissão imediata
lei.
2328364
_

AGENCIA MINEIRA DE TmpÍÍFC-ADAS empregadas vindas dc
Minas, com tedas as uaranti.'
Fcnr-.: .52-°744.
BABA de 20/30" ANOS - Paejente e responsável com referéncias. Pago 700,00. Av. Co583/806.
pacabana,
- Preciso p/ 2 crianças.
BABA'
Referência
idade
min,
1
ano
20 -• 30 anos. R. Csning, 33
' ap,
103 salário i comb.

BABY
SITTER
Senhora
d»^
nivel, universittliro, oferece seus
serviços aos sábados e dominhorário
qualquer
gos em
p,'
cuidar
crianças
ele
qualquer
idíde. Tel: 242-6244 _e B às
°;C0 hi.
Miioi. </ r.ftr. p/ 2
.A^A'
crianças. CrS 450,00. Tratar Teixeira do Mel? 53-B/ 602 Ipanema.
BABA'
'Criança

Precisa-se c/ ref. pera
que já está na escola.
»- R,
Apresentar-se
scg.-fsira
Barata Ri-.iro, 87/702.

COZINHEIRA - Precira-!. para
cai.ii dc três pftísójM. Que mora
no emprego.
Pcde-se
carteira
e rd. Tel. 227-0259.
CÒPMRA -- Precisa-se de uma
cozinheira
copeira c
de uma
c/ prática
p' trabalhar numa
Rua
Tratar 2a,-foíraClinica.
Visconde Silva, n9 ,B - BolalogoCOZINHEIRA ii (orno e fogão.
Trazar
no
emprego.
Dorme
refs- acima d» I ano. Tratar na
Rua João lira, 64 — Casa. Leblon, depois dai 10 hl. 500,00.

- Só para coziCOZINHEIRA
nhar para um casal — Exige-se
referências -- Rua Pinto Guedes, 40 ap. 201 - Tijuca 4', Ordonndo inicial 300,00
COZINHEIRA - Que sela iam.
bém arrumadeira p^ra^casa de
três pessoas. Ordenado 400,00,
Rua Joana Angélica, 60 C-OI.
Ipanema. 247-0218.
"
Precisa-lo
COZINHEIRA
t>~
trivial fino. Paga-se Cr$ 500,0.0
mínimo 2
Ex1g«-lã referências
anos de
trabalho.
Traíar Rua
Dias Ferreira, 125/102 leblon.

Cr$ 500,00 - Pl»c'sa-se da
p«ssca com prática para coxinhar
(trivial fino) e lavar roupa na
tcferéncias.
máquina.
Exige-se
D. loa - R. Mdefonso Simões
m-UBls
,i?
50.
Lopes
•
246-0/68.
CASAL ESTRANGEIRO - Pretlsl
cozinheira trivial variado, com*
Av.
referencia.
500,00.
Ord.
Copacabana,
583-806
Precisa-se
CASEIROS p.- Pcíropoüs s- fiihcs. E!a bea c.z.
Ele bom jord. Ref. 2 ..nos. Ord.
700,00. 1. 2,24-8116. 227-5335.

Forno-loqão.
COZINHEIRA
rr:fcròncias.
Exigem-se
Ótimo
ordenado. Av. Rainha Elizabeth
n9 620 apt. 401.
d«Pyscln-n
CÕZÍNHEIRÁ
sembaracada s com pratica de
um ano. CrS 700,00. - Apro.
com
referoncias
na
sentar-so
11
Espinola n?
rua Aristidas
loblon.
apt? 202 COZINHEIRA
Que lave bem,
trivial variado, 30 a 35 anot,
Refs.
fpatência.
Dorme.
boa
does.
500,00 íí. Altc. Tantandarc 59 ,.p. BOI - 225 3008.

COZINHEIRA - Com reletiniias
trivial
simples
torvicos
loves
INPS.
Rua
ord. 400,00 mais
Humberto da Campos 611/403
leblon

COZINHEIRA - Forno e fo:-ão.
400,00.
Família
Com
precisa.
d cumentos. Raimundo Cerreis,
36/802 - Copa.

COZINHEIRA"- Forn<r_Yoçjão~
referências.
A v.
Exlfienvsa
Copacabana, 1182 apli? 702.'"R-,:ã
- - Procisa-se
COZINHEIRA
Vise. da Fíçjueitcdo, 48 ap. 201
-¦ Tijuca. Referências.
COZINHEIRA - ARRUMADEIRA
Precisa-sa de uma. Paga-sí
COPEIRA-ÀRRUMADEIRÁ"- Pro".
cisa-se com prétlcfi, cílrtsira rebem Exigfc-se referência. Trãlat
fcrênclris a^á 30 anel. Ocnné
R. Gon, Glicc.-io, 82 apt. 701
Domingo, depois das 17hs.
no empreoo - Te:. 2I7-2U3.
empregada
Precisa
CASAI
no
cniproyo
durma
p/
que
todo serviço que cozinhe trivialvariado. Exige-se carteira e roferèneias. Tratar Av. Copacabana, 400 602.

COZINHEIRA - Preciso CMi d_
Rua
Rego
familia
leoperdina
no_907
Punhl.
Vif. isse" c
COZINHEIRA"
1 ano.
rfifôrènc'5 nunlm:
de
Ttl. ?23-6BI~.COZINHEIRA' -¦: Precisa,-.»^qu»
fino
e
sela
ir*víal,
yiríado.
Paga-se bem. Rua Marquês de
Abrantes 230' loia. Tialar 2a.
leira.
COPEIRO - C>p. anioriO". «te
30 anos - 420,00 - Praça Olovo B'loc, 28 -- 179 andor
Mercado des Flores.
(C

IriCrJ
450.
COZINHEIRA
vial fino. Peq. fam, líxigem-se
Toneloro,
200
R.
referências.
ap. 701 -• Copacabana - Tralei 2.1. leira. _
Dormir «mpreDOMESTICAS no, fclga quinzonAÍ. Ótimo ia(NPS.
ía*rio, cfirleira assinada,
Irtprnído p/ filhos Rua Cateio,
347
saia 444._
"
*lãvãt,
EMPREGADA
passai
e arrumar muito beni. Apari.
de traio aparência- Mor« p«r!o
ou durmii refs. d=ci. R, Ahe.
Trmandar. 59 ap. 801 500,00.
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S. A. JORNAl OO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (2C-08) Tol. Rode
Interna: 264-4422 - End. Teleotáfico: JORBRASIL - Telex
Sucursais:
luis,

São

674

601,

númoror

Paulo

170,

loia

1. I?d. Cen602-7 Tel».:
e 24-5863.

Bloco

and.,

gr.
24-0150, 24-8333
—
Horizonte
B.
10

Av.

Alon-

7.°

and.

1 500,

Pena,

Av.

Tel.:
Setor
—
S.C.S.

Sul
1,

—
7.

-

BMsilia
—

257-0811.
Comercial
Quadra
trai, 6."

São

26-4034
22-5769,
Tel».:
—
Av.
Niterói
26-4038.
,
207,
sala»
Peixoto,
Amaral
705/713 — Ed. Alberto Sabin
Tel».:

722-2030

722-1730,

Administração
718-5509.
Tel.: 722-2510. Porto Ale— Av.
Borges
de Meore
deiros, 915, A." andar. Tel.:
—
Rua
Salvador
4-7566.
•

Chile,

22

fone

3-3161.

Sete

de

1 602.

»/

Setembro,

TeleRua

42,

8.°

22-5793.

Telefone

andar,

—

Recife

Manaus,
Correspondentes:
Teresina,
São
Luís,
Belém,
Natal,

fortaleza,

Florianópolis,

Goiânia,

Buenos

ington,

Nova
Roma

PREÇOS,

VENDA

Dias
São

Paulo

•

Dia»

útei»

....

Mina»
Cr$

SC,
BA,

Dia»

do

Rio:
1,2C

Cr$
Cr$

Domingo»

1,80
Gerai»:
1,50
2,00

CrS
GO,

RS,

PR,

DF,

AL,

•

PE:

PB

MT,

RN,

CrS

útei»

Gosta Comeu, Spínola e Pinheiro de Azeredo falaramà imprensa em nome da Junta Militar

2,50

útei»

MA,

AM,

PA,

2,00

Cr$

....

Domingos

Cr$

2,50

PI

AC,

•

Terri-

tortos:
útei»

Dias

.7..

Domingo»

«m

tre

o

todo

Cr$'

2,50'

Cr$

3,00

-

ASSINATURAS

terre».

Via

na*

território

cíonal:
Semestre

Cr$

180,00

Trimestre

Cr$

90,00

Postal
«

—

aérea

Via

fado

da

todo

CrS

400,00

CrS

200,00

Somente

no

Semestre
Trimestr
*-

Domiciliar

em

nacional:

território

Es*

Guanabara:
Crí

200,00

Cr$

100,00

Semestre
Trimestr
EXTERIOR

(via aérea): AmériCentral, América do Nor-

ce
te,

Portugal

e

Espanha:

3

meses

USS

113.00

6

meses

US$

225.00

América

do

Sul:

3

meses

US$

50.00

é

meses

US$

100.00

ACHADOS E
PERDIDOS
CARTÕES DE CREDITO Francisco
de Assis Watson comunica que
perdeu no dia 26/4 os seguin:es cartões: Elo, Nacional, Crer
dicard, Tavares, Sears e Goumert.
DIOGENES MORAES SANTANA,
informa, p/ devidos fins, exiravio carteira profissional, |
CRF.A 5a, Região, n° 292-TD,
PERDEU-SE cadela peciuinês Tuca .!
6 corrente. Rua Gal. Azovedo i
Pi.ncnlel lei, 266-4198 245-9678. |
Gratifica-se.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS
ARRUMADEIRA - faxineira para
dormir no emprego CrS 220,00
1 rc lar
2a.-feiro
8 hs.
cepois
Prof. Luiz Cantanheda 232 ap.
S-201. Poria serviço.
A

UNIÃO ADVENTISTA - Tem
para o mesmo dia domésticas
capacitadas' rigorosamente selecionadas
con*. cart.
de
saúd<;
e
referências
Somos
sólidas.
a rr/aict organização do ramo,
por isso temos condições reais
de
atender
às casa*,
de iraUmenio, 256-9526, 255J688.

AÇÃO MISSIONÁRIA
DO BEM
além
de
emprega;:'.»*
domesiicas
e babai,
oferece enfer.
mciras e
acompanhantes
para
idosas
c
enfermas.
pessoas
_Tels. 255-3688 e 256-9526.
ARRUMADEIRA - Casa de duas
durma.
Salário
pessoas,
que
350,00.
Rua
Almeida
Baslos,
294, Encantado.
AGENCIA STA. MONICA - oltrece p/ casa de alto tratam*).*to,
cozinheiras,
babás
p/ ro.
ccrtvnascidos,
cop-,.
a
fraric.
mord- gvtas. c/ doe. « refs.
Atendo domingo. Tel. 224-6453.
AGENCIA
ANTÔNIO
STO.
Of. coz. f. ,?;ãiu bihás
orr.
diaristas acomp.
U/.,
ref.
t/
Garantias, Tei. ffi5?t?5.Í9.
ARRUMADEIRA - Passar rouoa
miúda dormindo
no emprego
tratar
domingo.
Ord.
C r $
300,00 - R. Pompeu Loureiro,
83 ap. 20!.
A

pedindo apenas a seus organizadores que controlem a disciplina
nas manifestações, e aboliu as
medidas restritivas impostas aos
centros de ensino superior, permitindo a reabertura das cantinas universitárias e cancelando
os processos contra os estudantes.
Em artigo sobre a evolução
da política colonial portuguesa
na África — desde as tentativas
de ocupação dos territórios descobertos ao fracasso da instituição do indigenato e ao início da
guerra de libertação — o professor Afonso Arinos conta que já
em 1961 vaticinava a queda do
Estado Novo salazarista por causa dos erros da Metrópole no
Ultramar. (Páginas 13, 19 c 22)

Avião soviético jHelicóptero e
cai e inala 100 lancha resgatam
cm Leningrad
o os flagelados
l»rr

CE:
Dias

O Brasil tornou-se ontem,
segando nota do Itamarati em
resposta a um comunicado de
Lisboa, o primeiro país a reconhecer o Governo da Junta Militar liderada pelo General Antônio de Spínola, o inspirador do
movimento que pôs íim aos 42
anos de ditadura salazarista em
Portugal.
Em uma entrevista, o General Antônio de Spínola pediu aos
diretores de rádio e de jornais de
Portugal que ao falar dos territórios da África distinguam entre
"autodeterminação" e "independência", assinalando que "a autodeterminação deve preceder a
independência, que terá de ser
progressiva".
A Junta Militar autorizou a
comemoração do dia 1" de maio,

1,50

Cr$

Domingo»

-

AVULSA

Est.ido

•

útei»

SE,

Paris,
Telaviv.

?

Domingos

IS,

Wash-

Aires,
Iorque,

Londre»,

Guanabara

Vi-

Cuiabá,

Curitiba,

torta,

Pessoa,

João

Aracaju,

Maceió,

N.ü 20

[Brasil reconhece novo
Governo de Portuga

678.

e

O JORNAl, DO BRASIL
de liojo circula com 120
páginas em quatro caclernos de Classificados. Noliciiirio, Caderno Especial
e Caderno B D o m i nna

COZINHEIRA - Forno-fogio,
com referencias. Pago 700,00.
ap 3
Domingos
lipessoas.
vres./Áv. Copacabana, 583/806.

ARRUMAR E PASSAR préclta-ta
não dorme. Paga-se bem. Tratar
R. Dona Mariana 23 apt. 2301
Botaf. carteira e ref.
A

ASSOC.) CATÓLICA CRlSTUR
— Dirigida p/ Assisl.
Sosial
oferece excelentes
domesticas
tf honesta e rigorosa seleção.
Atende
Jmediilo. Tel. 252-7440.
ACEITA-SE - Crianças para tomar^conta.
Maria. Je;. 248-.U65.
.
ARRUMADEIRA".P.íg.tv» •
300,00. Precisa-se de cozinheira
paga-se 400,00. lralar 2a,-feira
das 12 às 16 horas. Rua Gene
'leblon,
.r"'. JJ/quiza n° 102 :- "ÒfcrcAGENCIA FLAMENGO''..(:ç boas cozinh. arrum. cop. babás, acomp. gover. motor. fax.
diaristas possoas
selecionadas.
Caleis,
347
si.
545.
Tel.
____5_,0264.
A
MAE
POBRES —.
p/èrece
j
damétticas
ftfivfemente seleconadar.
Tel.
2 6 4-0808
e
264-0935.
"BÍBLICA
ÃÇÃÕ
BRASILEIRA Dispõe para admissão imediata
domesticas,
lei.
232-8364
e
264-0935.

AGENCIA MINEIRA DE EMPRE.
CADAS emprepeda» vindas de
Minas, com Iodas as garantias
Fone.: 252-9744.
BABA de SO/30 -ANOS -. Pa.
ciente é reipansívijtl com refe.
réneias. Pago 700 00. Av. Co583/806.
pacabana,
BABA' _ Preciso, p/2~criãncãiT
P^ferenoa
min.
I
ano
idade
• 30 ene», R. Cfntng,
70
38
rin. 103 salário í cbmb.

Célio Borja explicou aos deputados que a- União

vai custear as despesas

com a fusão

Kissinger fala
Manifestação
leva milhares
com Gromyko
de paz no Golan contra Nixon

Fusão reúne
bancadas do
MDB e Arena

O Secretário de Estado norteamericano, Henry Kissinger, chega
amanhã a Genebra, para examinar,
com o Ministro do Exterior soviético,
Andrei Gromyko, o problema da separação de'forças sírias e israelenses na
Xrcnte do Golan.
Kissinger seguirá na terça-feira
para Argel, a fim de entrevistar-se
com o Presidente Houari Boumedienne.
Depois irá para o Cairo, onde ficará
vários dias, e visitará Damasco e Telaviv, etapas mais importantes da viagem. Porta-voz militar de Telaviv informou f|tve 14 soldados israelenses
morreram ontem no Golan e sete
outros ficaram feridos. (Página 23)

O Deputado Célio Borja, líder do
Governo na Câmara federal, reuniu
ontem à tarde, no Palácio Pedro Ernesto, as bancadas do MDB e da Arena da Guanabara e do Rio de Janeiro,
ás quais afirmou que a responsabilidade pela fusão dos dois Estados cabe
à União, que está consciente de sua
iniciativa.
A bancada do MDB da Guanabara não compareceu á reunião, alegando que não tem conhecimento dos
estudos do Governo a respeito da fusão. A nota do MDB carioca, assinada
pelo líder Rubem Dourado, diz que
somente depois das informações o
Partido poderá analisá-las e discutiIas. (Página 5 e editorial, página 6)

Crédito
Os empresários financeiros não
acreditam que este ano haja falta de
crédito no país em decorrência da decisão do Governo de conter a expansão
dos meios de pagamento em 35%. O
que ocorrerá é maior seletividade na
distribuição, que será orientada menos
para as vendas e mais para a produção.
Essa posição foi defendida pelo
prof. Teófilo de Azeredo Santos, pre•sidente do Sindicato dos Bancos da
Guanabara, em mesa-redonda com os
redatores de economia e finanças do
JORNAL DO BRASIL. Ele acha que
não adianta haver superabundancia
de crédito para o consumo de automóveis se as indústrias do setor já
não atendem aos pedidos. (Página 47)

BAflV
SITTER
- Precisa-se para
Senhora
de I COZINHEIRA
nível universitáiro, oferece seus
Crua de três pesioos. Que morserviços aos sábados e dómlnno emprego.
Pode-se
carteira
horário
quiilqucr
gos om
e ref. Tel. 227-0259,
p/
cuidar
crianças
de
- Precisa-se de uma
qualquer CÒPtIRA
idade. Tel: 242-6244 eíe fl ás
copeira e de uma cozinhe ir*
9:00 hs.
c
numa
trabalhar
prática p/
Maior, c/ roíer.
Clinica.
Tratar
2a.-feira
Rua
BABA'
2
p/
Visconde Silva, n9 98 - Botacrianças. CrS 450,00. fralár Teixeira do Melo 53-B/ 603 Ipajicfogo.
ma.
COZINHEIRA óc (orno e fotjão.
BABA' - Precisa-se tf, rol." para
Trazer
Dorme
no
emprego.
cririnçfl que já está mi aicolft,
refs. acima de 1 ano. Tratar na
Aprejcntí>r-sp
-¦<
Rua João Lira, 04 - Casa. \.tíe^-faírj
R.
BaraU Ribeiro, B7/702.
lilon, depois cias 10 hs, 500,00.

Washington 1AFP-JB1 — Milhares de pessoas participaram ontem,
em Washington, de uma manifestação
em apoio á destituição do Presidente
Richard Nixon, que se encontra este
fim de semana em sua residência de
Camp David. Esta foi a primeira manifestação popular contra Nixon desde outubro do ano passado.
A multidão de 8 mil pessoas era
formada por operários, trabalhadores
do campo, donas-de-casa, simples
consumidores, militantes dos direitos
civis, veteranos da guerra do Vietnã,
estudantes c jovens de diferentes tendèncias. Em Los .Angeles e Chicago
também ocorreram manifestações contra o Presidente Richard Nixon.

Moscou (ANSA-AFP-AP-JBi
Um quadrimotor Ilyüshin-18 caiu ontem nas proximidades de Leningrado,
a cerca de três quilômetros da pista
de onde havia decolado dois minutos
antes. A.s autoridades soviéticas apenas confirmaram o acidentei náo divulgando detalhes nem o número de
vitimas que, segundo uma funcionaria do aeroporto, foram mais de 100.
O aparelho cumpria uni vòo reguiar entre Leningrado e Krasnodar.
na região Sul da União Soviética. A
perda cie poiência em um dos quatro
motores na fase mais delicada da decolagem teria provocado a queda.
Uma testemunha, entretanto, disse
ter visto quando o avião se transformou numa bola de fogo antes de cair.
Este foi o quarto acidente com aviões
soviéticos nos últimos sete meses. Nos
três anteriores morreram 91 pessoas.

A operação-resgate iniciada ãs 7
horas da manhã de ontem em diversas
ilhas e distritos dos municípios inundados na região do baixo Jaguaribe
recolheu inicialmente cerca de üO
pessoas '10 famílias de Aracati i em
helicópteros da FAB e alugados pelo
Governo do Ceará, mas vai intensificar-se hoje quando entram em ação
lanchas da Marinha.
Do total de 5 mil pessoas a serem
recoihidas a grande maioria sairá nas
lanchas com motores de 40 H.P., capazes de subirem o rio Jaguaribe. sob
a orientação dos helicópteros e da
equipe do Parasar — que chegou ontem a Fortaleza e entra em ação hoje. Os helicópteros", ao localizarem as
famílias, resgatam uns e lançam arroz,
feijão, pão, açúcar, farinha, sardinha e medicamentos aos que ficam.
(Página 50 e Pantanal, página 32)
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COZINHEIRA - Só para COZInhar para uni casal - Exige-se
-¦ Rua Pínio Guereferencias
cies, 40 õP, 201 - Tijuca - Ordenado injç_i____300.00.
COZINHEIRA - Que seja também arrumadeira para casa de
três pessoas. Ordenado '100,00,
Rua Joana Angélica, 60 C-0I.
Ipanema, 247-0218.
¦'Preriss-se
COZINHEIRA
p"
trivial fino. Paga-se Cr$ 500,0.0
Exige-se referencias mínimo 2
trabalho.
Tratar Rua
anos de
Dias forreira, 125/102 Iclilon.

O reajuste do salário mínimo em
20% — que entrará em vigor nesta semana — resultará no aumento de várias taxas, multas e outros encargos
pagos ao serviço público. Na área do
Sistema Financeiro da Habitação, as
prestações da casa própria adquirida
através do Plano de Equivalência Salarial/Sistema de Amortizações Constantes iPES/SAO ficarão mais elevadas 60 dias apôs a oficialização do novo salário.
Muitos contratos de aluguel de
imóveis também receberão as influências dessa alta. O Índice de 20% de
reajuste condiciona, inclusive, as negociaçõès entre empregado e empregador em setores nos quais os salários aicançam níveis mais elevados. (Pág. 39)

CrS 500,00 - Pretsa-ie de pessoa com prática para cozinhar
(trivial fino) a lavar roupa na
Exige-se
máquina.
referências.
D. téa — R. Mdefonso Simo"-.
n?
50.
226-0855
Lopes
i
246-5/68.
CASAL ESTRANGEIRO - Precisa
cozinheira trivial vüriado, comAv.
Ord.
500,00.
referencia.
583/806,
Copacabana,
'-Precisa-se p/ Pe^
CASEIROS
rrópoüs s/ filhas. Ela boa c;z.
Ele bom |árd. Rei. 2 rinos; Ord.
700,00. 1. 224-8116. 227-5335.

Forno.fogáo.
COZINHEIRA
referencias.
Exicjem-sc
Ótimo
ordenado. Av, Rainha Elizaheth
n9 620 apl. 401.
Prec^a-se
do.
COZINHEIRA
sembaraçada • com pratica de
ano.
CrS
700,00. — Apro*
um
com
referoncias
na
sentar-se
11
Aristtdes
Espinola
n?
rua
apt? 202 - Leblon.
COZINHEIRA Que lave bom,
trivial variado, 30 a 35 ínos,
Refs.
aparência.
Dormi.
boa
Ahc. Taman500.00 R.
cloc:-.
225-3C08,
59
ap.
BOI
fliiré
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Giscard ganha
mínimo
preferência Salário
de gaullistas
O candidato degaullista Jacques
Chaban-Delmas voltou a perder a
maioria do eleitorado de centro-direita, enquanto o Ministro da Fazenda
Valéry Giscard d'Estaing aumentou a
sua popularidade, obtendo 31% dos votos, segundo os resultados da.s últimas
pesquisas de opinião reveladas ontem.
Os observadores prevêem que ria
segunda fase do pleito presidencial, a
19 de maio, haverá um confronto entre a esquerda, com o socialista François Mitterrand, e a direita, com Giscard d'Estaing. As pesquisas indicaram que François Mitterrand é o
candidato mais votado pela juveil-,
tude e pelos sindicatos. (Página 131
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O resgate dos flagelados, iniciado por helicópteros no vttle
do rio Jaguaribe, começou com o salvamento de 50 pessoas

COZINHEIRA - Com referências
trivial
simples
serviços
loves
ord. 400,00 mai» INPS.
Rua
Humberto de Campos 611/403
Lclilon
—
CASAL
Precisa
empregada
durma
no
emprego
que
p/
tedo serviço que cozinhe trivial
variado. Exige-se carteira e reíarênciás. lratar Áv. Copacabana, 400 602.
copeira-arrumadeira""- Pre.
tiií-se com prática, carteira rcfcréncias at« 30 anos;
Dcrme
r«. emprego - Tel. 217-2143.

COZINHEIRA - Forno c focião.
•(00,00.
Familia
Com
precisa.
d cumenlos. Raimundo Correia,
36 802 - Copa,
COZINHEIRA' - Forno c fogão.
Exiqem-se
referências.
Ã v.
Copacal_ana,JlB2 »J_I?_702._
"'"
COZINHEIRA
Precisa-se" R-ia
Vise. do Figueiredo, 48 ap. 201
Tijuca. Referências.
COZINHEIRA - ARRUMADÊÍRA
Precisa-se de uma. Paga-se
bem. Exige-se referência. Tratai
R. Gen. Glicério, 82 apl, 701
Domingo, depois da:, I7hs,

COZINHEIRA - Preciso, cm» de
família
Rua
Leopordina
Rego
n? 907 - Penha.
COZINHEIRA
P"recisa-se"""c/
referência mínima
de
1 ano.
T3I. 225^6817."
—~Preciã-««T; que
COZINHEIRA
virjado.'
fno
e
trivial,
seja
Paga-se bem. Rua Marquês de
Abrnnles 230 loia. Tralar 2a..
feira.
- E>p. anterior, are
COPEIRO
30 anos - 420,00 - Pr.ua Olavo Bilec, 28 129 andar Mercado das Flores.
ÍC

- CrS
1
COZINHEIRA
450.
vinl fino. Piíq. fam. Exigem
Jü
referências.
R. Tonclero,
ap. 701 >• Copacabana -- Tra
tar_ 2a. foira^
Dormir etnprr
DOMESTICAS go, folga quinzenaí. Ótimo saINPS.
lárío, carteira assinada,
Intarnado p/ filhos Rua Cacete,
347 - sala 444.
— Lavar;
EMPREGADA"
passar
e arrumar muito bem. Aparl.
de trato aparência. More perto
R. A!te,
ou durma" refs. d"cs.
T--,mnriaré 59 ip. 801 500,00.
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esquina de,Av. Copacabana.
< Pelo projeto e pelo local, esta imagem logo se
tornará o mais novo cartão postal de Copacabana.,
|C;;a|1 E atrairá turistas de todo o pat$ e do mundo inteiro
para o Shopping Cassino Atlântico e sèu hotel
de categoria internacional.
Esteja preparado para recebê-los^ E .conquiste;,
também, 760.000 consumidores classe **A" que
circulam diariamente na área de Influência
do Shopping.
700.metros de vitrine. Estacionamento para
4.320 carros/dia: 200iôjas.integradas.¦•
Garanta, :antes do* lançamento,, súa loja na
primeira praça refrigerada da zona sul: o interior
do próprio Shopping.
. '~-t^i m
Tnforme-se desde já de todos os dctalhesxn
y-X' ;?.'; í"... ¦-¦;¦'
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— Co!mm do Caslello

VIVA O SECUIO xx. Conlt-ça

Denúncias
e silêncios
Brasília — Os acon teci mentos de
Portugal atenuaram substancialmente a
repercussão cio comunicado conjunto dos
Ministros da Fazenda c do Planejamento
no qual realizam a crítica da situação
com que se defrontou o novo Governo e
cm que anunciam as medidas que definem a nova política de contenção inflacionária, sem. prejuízo do programa dc
crescimento à taxa de 10', ao ano. Sobre o processo critico, o comentário definitivo foi feito pelo professor Gudin. o
qual lembrou que, mesmo sem haver
eleição, o úlliino ano de um Governo è
sempre um ano mais frouxo. Na realldade afrouxaram-se os controles e pela priDelfim Neto
foi
meira vez o Ministro
apontado como responsável l^elo surto
¦inflacionário do primeiro trimestre de
1974, relacionado à inflação reprimida
ao longo de 197.1. Também se denunciou,
como erro praticado na administração
anterior, o nível da moeda cm circulação, fator igualmente inflacionária.
Com essas denúncias, o novo Governo lava sua testada e demonstra de certa forma que encontrou um quadro mais
grave do que esperava, a ponto de sentir
necessidade de tornar pública a crítica
ao comportamento do último Ministro da
Como há uma continuidade
Fazenda.
administrativa c política na Revolução
c como um Governo decorre de outro
Governo, numa relação quase que de pai
choque
para filho, não se deve atribuir
no primeiro escalão, ou seja, no escalão
cspresidencial. A rejeição limitou-se ao
hodas
apesar
calão ministerial, onde,
menagens prestadas ao talento e à eficiência do Ministro Delfim Neto, não se
hesitou em lhe atribuir a responsabilidadc por erros de condução que contribuirum decisivamente, ao lado de um terceiconstituído pela carência dc
ro fator,
matérias-primas e elevação dos preços de
combustíveis,
para a inflação que, em
os 12'i a que o Sr.
cobrirá
meses,
quatro
Delfim quis reduzir a inflação de 1973.
O ex-Ministro da Fazenda não retrucqu as críticas que lhe foram feitas
em documento oficial. Sua atitude discreta pode ter várias explicações, inclusive o propósito de não ir a um segiindo
desafio ao sistema. Pode ser, todavia, que
ele aguarde o decurso do tempo e acumule reservas de humildade para cumprimentar os Srs. Mano Henrique Simo7isen
e Reis Veloso pelo êxito que irão ter no
combate a uma situação que ele enfrentara sem êxito. De qualquer forma, por
mera curiosidade, seria interessante saber a que técnicas e mecanismos recorreviu ele se lhe fosse dado continuar em
1974 na chefia do Ministério da Fazenda. Como se sabe, ele vinha sofrendo
contestações internas no Governo de que
participou a partir de 1972. não fatiando
quem atribuísse a essa fonte inspiradora
críticas entrevistas no discurso com o
em
qual o General Mediei comemorou
Marde
1972 o aniversário da Revolução
ço.
Homem de luta, como o demonstrou
ao longo de sete anos, o Ministro Delfim
Neto aguardará certamente a oportunidade de defender-se, seja por confiar na
marcha inexorável dos acontecimentos,
seja por não querer criar dificuldades aos
ao
que receberam a missão de devolver
Uma
leito o programa antiinflacionário.
coisa nos parece provável, e é que ele não
estará de acordo em receber a responsabilidade que lhe oferecem neste momento. Mas nem tudo tem sido amargura na
vida do professor e consultor estabelecido no Rio e em São Paulo. Ainda anteontem, recebeu ele uma homenagem que
o terá compensado. A Embraer manifestou publicamente sua gratidão pela ajuda recebida do Sr. Delfim Neto, condecorando-o, a ele e ao Sr. Pécora, numa
solenidade em São José dos Campos. Pelo menos à indústria aeronáutica brasiIcira ele não fez mal, antes pelo contrario.
Os Srs. Mário Simonsen e Reis Ve
loso terão cinco anos de rude trabalho
pela frente e a responsabilidade de sustentar um ritmo de progresso inédito no
país, conjugando-o com a contenção da
inflação, segredo perdido nos últimos meses. São eles homens competentes, com
a vantagem, de realizarem, seu trabalho
com a colaboração de outros Ministros
reunidos pela primeira vez sob o espírito
de equipe. O Sr. Simonsen não é canãidato a mago das finanças. Participa de
um. Governo que pretende resolver, com
a totalidade dos seus membros, os problemas da conjuntura. O Sr. Delfim trabalhoú de maneira diferente, afirmando
uma liderança e lutando contra rivalidades pressentidas ou afirmadas. E' verdade que ele recebia do Governo tratamas da sua própria
mento prioritário,
maneira de trabalho resultou que sobre
ele sozinho recaísse neste momento o pecondenação a erros
so da crítica e da
porventura cometidos.
Curiós

Çiúlello

Rondou rejeita o Senado e
afirma que fica até o fim

PARAPSICOLOGIA

Bruticu

todoi os mistério* dd mento;
TrlopatU, Clarividõncla, Picpog*
i.içao, Hipnose, Ciências OculMs,
ele, O frei Albino Arc.i o Equi"MENS
SANA"
pc Médica da
múiitém por correspondência uni
curso Científico parfl todo o Br.-*l(l, Duração: um ano. Ccrtlficado fin..l após prova toste cm
tua caso. tnfs.i ASSOCIAÇÃO
"MENS
Av. Cons.
SANA" Rodrifjues Alves,
804 — Sào
PhuIo (CEP 040)4).

f

Belo llorl/.üiilc iSucursal) —- O GoVernador Rondon Pacheco reafirmou ontem que não lem pretensões ao Senado c
que. como já anunciou cm recente nota
cflcial. cumprirá seu mandato alé o final.
Em resposta ãó pronunciamento do
Deputado federal .lo.sé Bonifácio, o Oovernador Rnndon Pacheco dis."1 que o
seu compromisso 0 apenas o de prontover o desenvolvinien.o econômico social
do povo mineiro, em completa Integra(áo com o Governo do Presidente Geiscl.

suou .

TALCO

NOTA

flNTISÉTICO

mm
C1CDTRIZQNTE DESODORANTE
N.s ERUPÇÕES di PELE,
BR0T0EJAS, ASSADURAS
dos BEBES o dos ADULTOS.
Nas farmácias, Drogaria.,
P-Humanas o Rua M.IOSD, 33-Rio

A nota oficial divulgada ontem pela
Assessoria de Imprensa do Governo diz
o seguinte:
"O
Governador Rondon Pacheco comímica citie náo tem pretensões ao Senado e que tal como ressaltou na recente
nota oficial divulgada sobre a redução
de seu mandato, ele cumprirá o mandato
até o fina! com o mesmo entusiasmo c
determinação cem que faz no dia a
dia. dentro do fiel compromisso de promovei' o desenvolvimento cconòmico-.sociai do povo mineiro, em completa In-

fegttiçáo cum o Governo
Presidente Geiscl."

do eminente

PERNAMBUCO
Recife (Sucursali ¦ O MDB pernambucano lançará 47 candidatos a deputachs estaduais c oito á Câmara federal
laia conecrer às eleições dc 15 dc novembro próximo, segundo anunciaram
.
membros da direção partidária.
As primeiras previsões Indicam que
a Oposição deverá eleger três dos novos
deputados federais, aumentando parn 12
a sua hnncada na Assembléia Leglslatlva do Estado.
Os Deputados Marcos Freire. Tales
Hantalho e Fernando Lira tentarão a reeleição, tida como tranqüila. O atual lider do Partido mi Assembléia, Deputadt.
Jarbas Vasconcelos, aspira a uma vaga
na Camnra federal.
Quarúo à Assembéla do Estado, os
nomes do MDB mais próximos à vitoria,
segundo as previsões do próprio Partido,
são cs vereadores Alcir Teixeira. Marcos
Cunha c o Sr. Roberto Freire, que foi
candidato a prefeito de Olinda.

Mae também
é mulher.
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Ministério da Justiça vai
reativar a reformulação
do sistema penitenciário
Brasília (Sucursal) — O Ministério da Justiça
reativará esta semana o processo de reformulação
do sistema penitenciáro. A tendência do grupo de
insuficientes os Cr$ 4 mitrabalho é considerar
lhões destinados a cada Estado e apressar o exame
do projeto sobre novas normas dc execuções do sistema penitenciário, que está praticamente pronto.
Entre os principais documentos cm exame no
dc peritos
grupo está o relatório sol.ro o encontro
"o
número dc
latino-americanos, ressaltando que
delinqüentes condenados tem aumentado tanto
nos últimos anos em todos os paises", que mesmo
com a construção de novas prisões há sempre superlotação.
A Idéia que prevaleceu
DINHEIRO PRESO
durante a gestão do MinlsO Ministério da Justiça já tro Alfredo Buzaid, sujeita
tem depositado no Banco agora k revisão, era a de
do Brasil a primeira pa:cr- que essas penintenciárias
Ia dos CrS 100 milhões dcstl- tossem construídas a 10 km
nados pelo Presidente Méd'- :le grandes centros urbanos,
ci para reformulação do sls- dotadas de sistema dc satema. Ainda que a maioria neamento e iluminação c tidos Estados já tenha con vê- vessem o caráter de prisões
nlos assinados cem o Mlnts- abertas c semi-aberta.., pertério da Justiça, somente mitlndo a exploração agricola.
o Mlnistrês — Rio Grande do Su'. tério Noda momento,
Justiça entende
—
Pará e Bahia
receberam que CrS 4 milhões
para cada
dinheiro para iniciar as Kátado não permitirá que
obras das novas penitencia- seja Implantado o sistema
rias.
desejado.

EMFA aproveita os adidos
militares estrangeiros
e divulga país no exterior
— O Estadò-Mafór das
Bras{iia (Sucursal)
Porcas Aradas •'nontqu^uti i-snu^ma de atendi"¦>ento nos;adi4es-iiniifares de 55 naíses acreditados
iurtfeçr-aT-YGoverno brasileiro, visr.ndo ã divulgação
cio Brasi1 no e-terinr. O trp^rlho será realizado em
colaboração com o Itamarati, através da Divisão dc
Relações Públicas do EMFA.
Semanalmente haverá o envio de t?vtos dicláticos e técnicos sobre c1cs°nvo'vimento,
turismo e
eu1 tura brasileira, além das nrincinais
revistas e
jornais DÜblicados no na;s e de edições oficiais, tornando no_-s''vel o meUipr conj.^cimen.o da realldade do Brasil.

O-presente que você vai
dar a sua mãe deve ser
como o seu amor por ela:
eterno. E não há nada tão
eterno como uma jóia
Masson.
Uma jóia da Casa que
tem mais de 100 anos de
experiência em coisas de
amor. •

^__* «Pl^t_£^ w'" >**?*^__.

DO

MONTAGEM
O esquema já coneçcu a
ser executado tendo Inclusive o EMFA autorizado a
compra cl e equipamento?
que possibilitem a reprodução de fotes e slides para
fins de divulgação. Nesta
fase colaborará a Embratur, fornecendo material
com vistas das principais

i^^B
jÉT"' '^ mm

cidades brasileiras e dos
seus atrativos turísticos.
O material se"á enviado
aos adidos estrangeiros, que
desta forma terão possibilidades reais de tomar conheoimento de fatos brasileiros e de se colocarem em
condições de até mesmo fazer palestras sobre o nosso
pais.

SONHO REALIZADO

(Aérea)

- BARILOCHE
14 sonhados dias em B. AIRES - MAR DEL PLATA
MENDOZA - FOZ DO IGUAÇU - Refeições, passeios, hotéis o
•
transportes Saldas: Maio: 12 e 26 - JUNHO: 9 e 30 JUI.H07.14-21.

CATARATAS E ALEMANHA BRASILEIRA (Ônibus)

- CATARATAS - PARAGUAI 8 saborosos dias: VILA VELHA
- -lOINVlLE ARGENTINA - CURITIBA - LAPA - BLUMENAU
18 •
1/2 pons.o, hotéis, passeios e transportes Saídas: MAIO:
20
o 27.
JULHO: 13,
JUNHO: 1, 15 e 29

BUENOS AIRES e BARILOCHE (Avião e ônibus)

- NEUQUEM - BARI14 maravilhosos dias conhecendo B AIRES
¦ Reloições. transportes,
LOCHE - SAN MARTINDELOS ANDES
16 e 30 • JUNHO;
passeios, hotéis. Tudo incluído. Soidas: MAIO
13 e 27 JULHO: 4. 11 o 18.
ESQUIE EM BARILOCHE (Aérea)
12 esportivos dias entre B. AIRES e BARILOCHE. Esqui', RoleiSaídas:
incluído.
Tudo
transportes.
Hotéis, passeios,
ções
JUNHO: 30 - JULHO: 7, 14 o 21.

Aliança Encontro.

Grilada com diamantes
selecionados.

#^%v

Á vista O. lOU,

BUENOS AIRES E NORTE ARGENTINO (Aérea e - ônibus)
- CÓRDOBA
CAFA16 Inolvldávels dias conhecendo: B. AIRES
YATE - SALTA - JUJUY • TUCUMAN. Refeições.. Iransporles,
JULHO.
e
JUNHO
MAIO
incluído.
hotéis, passeios. Tudo
SÓ ESTUDANTES EM BARILOCHE (Ônibus)
• MON18 divertidos dias conhecendo: B. AIRES - BARILOCHE
- CURITIBA ¦ PARANAGU-V
TEVIDEO - P. ALEGRE - CAXIAS
110,00
Cr$
Tudo
por
c
transportes.
Releições, passeios, hotéis
mensais. Saidas: JULHO: 1 e 6.

ou *#« V i mensais
SEM ENTRADA
S^_.

AMPLOS

FINANCIAMENTOS

K Rio Guanabara Turismo Ltda.
»•;
InformacSeà e UaçÁ Rua de Selembro/ .8 S/L 207

Saa^aa.^^

Anel Poema,
Com diamante.
Uma criação exclusiva
Masson.

Anel Saudade.
Com dois diamantes.

Aliança Promessa.
Com diamantes selecionados.
Uma criação exclusiva Masson.

Avista 1.800,

A vista 2.650,

Avista 4.900,

ou *¦ IUj mensais
SEM ENTRADA

ou O IUj mensais
SEM ENTRADA

ou Ulwj mensais
SEM ENTRADA

DECORAÇÃO EM MÁRMORE
Mesas em mármore, soleiras,
peitoris, consoles e espelhos.
Pronta Entrega.
COIMA Com. e Ind. de Mármores e Granitos Ltda.
Rua Dona Lídia, 59 - PILARES - Tel. 229-4060

MASSON
palheiros há 103 anos

•
CENTRO: R. 7 dc setembro. <>2 COPACABANA: Av. Copacabana, 1066-A MÉIER: Shopping Center do Méier¦
Lopes de Macedo, 23 ¦
DE
MADUREIRA: R. Carvalho dc Sou*.. 288 N. IGUAÇU: Av. Amaral Peixoto. 364 D. • CAXIAS: R. Joaquim
NITERÓI: R. Visconde de Uruguai. 402

Telefone para 222-2316
e faca uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

í. ASILE IROS VIAJANDO PELO MU
(COM A EQUIPE BRASILEIRA MAIS EXPERIENTE EM TURISMO)

Washington, Orlando, Miami. Pres- (5l— BRASILEIROS
BRASILEIROS
1 -J
EM MINI-FÉRIAS
taçõos a partir de CrS 533,00.
EM DISNEYWORLD
Diferentes roteiros á Argentina,
SAÍDAS: 4, 5, 6, 7, ÍI. It, 12, 15 íTl— BRASILEIROS
Estados Unidos e Europa.
o 18 de julho. Três roteiros à sua
PELO BRASIL
SAIDAS: mensais.
escolha, com 13, 16 e 23 dias. A
Prestações a partii de CrS 107,00.
única excursão acompanhada por Várias saidas
Conheça os encantos e as beleBRASILEIROS
guias formados em nossa Escola,
"RO- zas rie nossa terra.
(6
PELO JAPÃO
oferecendo a segurança da
— Sul do Brasil — Foz do
Bahia
— com saídas: 11/5, 29/6,
SA SEM ESPINHOS". Prestações
—¦ Cidades históricas — 28 (lias
Iguaçu
a partir do CrS 191,00.
14/9 c 05/10.
Brasília.
Visita completa ao Japão, com
BRASILEIROS
Prestações a partir de CrS 49,00.
de I.' categoria, incluiuserviços
PELAS AMÉRICAS
rio também Hong Kong, HonoluDE
INGLÊS
CURSO
28 dias
com saidas: 11/5, 29/6 |T]—
lu, Los Angeles, San Francisco e
NA FLÓRIDA
e 07/9
New York.
A mais completa e categorizada 27 dias — com saida: 04 de ju- Prestações a
partir de CrS 582,00.
excursão á América do Norte, vi- lho. Amplie a sua cultura fazendo
EM
!
BRASILEIROS
inglês,
desum
curso
intensivo
de
J)LTaxco.
Acapulco.
México,
pitando;
1 ¦¦'->
VOLTA AO MUNDO
Los Angeles, Las Vegas, San frutando. também, as atrações
Francisco, Chicago, Toronto. Nia- cjtle sõ a Flórida oferece. Pres- 40 e 47 dias
A mais completa, com serviços
gara Falls, Montreal, New York, lações a partir de CrS 339.00.

[TI—
lLJ

[D"

do I.* categoria, visitando Los lancia, Bélgica e Inglaterra.
Angeles, Honolulu, Tóquio, e o 9 visitas extras:
interior rio Japão, Hong Kong, corrida de touros, Cassino de
Bangkok, Kathmanriu, Nova Deli. Monto Cario. Nápoles e Capri,
Teeran, Beirute, Cairo, Nicósia, Vila D'Este, danças do Tirol. iluIstambul. minação de Paris, Palácio de VerTel Aviv, Jerusalém.
Atenas e Paris. Prestações a par- sallles, WincIsoV.
Prestações a partir de CrS 629,00.
tir de CrS 1.105,00.

(D —

BRASILEIROS
EM BARILOCHE

12 dias
Saidas: 07 e 19 de julho.
O encanto da neve e dos esportes de inverno. Prestações a partir de CrS 169,00.

[9]_ BRASILEIROS
PELA EUROPA
38 dias — Várias saídas, visitam
cio Portugal, Espanha, França, Itália. Áustria. Suiça, Alemanha. Ho-

jlQ] — BRASILEIROS
NA ESCANDINÁVIA
38 riias
Sairia: OS de julho
Excursão de 1.' categoria, visitam
do: Paris. Amsterclam. Hamburgo, Copenhague, Gotemburgo, Oslo, Estocolmo, Helsinki, Leningracio. Nowcorod, Moscou, Smolcnsk,
Minsk. Varsovia. Gracóvia, Praga,
Berlim. Frankfurt.
Prestações a partir de CrS 945,00.
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POLÍTICA

Eleição para o Senado com
a fusão não está decidida
A única questão aberta em relação
á fusão dos Estados da Guanabara e
Rio de Janeiro diz respeito às duas cadeiras de senador, cujos mandatos terminam no início do próximo ano, que
poderão ser mantidas ou extintas, segundo disse ontem, num encontro com
jornalistas no Palácio Pedro Ernesto, o
líder da Maioria na Câmara, Deputado
Céllo Borja, pouco antes do seu encontro com'deputados cariocas e íluminenses dos dois Partidos.
A União assume uma grande responsabilidadc com a fusão entre os dois
Estados, segundo reconheceu o Sr. Cêlio Borja. Ele se nega a estabelecer um
hivel de comparação desse projeto com
a criação de Brasília, mas confessa que
"o fascínio
que exerce uma obra desse
porte é.muito grande. Pode ser um desafio, mas .estou certo que os frutos serão compensadores".
O PROJETO DF, FUSÃO
No encontro com jornalistas, o Deputado Célio Borja revelou que o projeto
está em fase de conclusão, não sabendo
informar se ele deverá ser enviado ao
Congresso antes ou depois de 15 de
maio. embora reconheça que se trata
de um prazo fatal para que o Congresso
tt nha condições de apreciar e aprovar
a matéria.
Cada um — disse -- tem uma opinião sobre a conveniência ou inconve.niènciã da fusão entre a Guanabara e o
Estado do Rio. O importante é que amhas as coisas podem ser ditas, pois o Governo abriu a oportunidade do debate.
Os detalhes constituem objetos de
debate, ao que assinalou o líder governista, informando que a eleição da Cair.ara de Vereadores da Guanabara, por
exemplo, suscita dúvidas. Uns acham que
sn trata de um problema, pois o Artigo
15 da Constituição afirma que as cieicões gerais não podem ser realizadas concohiitantemente com as eleições locais.
Outros — disse — acham o contrárío. Trata-se de um assunto a decidir.
A CAPITAL
Preliminarmente, trata-se de uma
questão resolvida a de que a Guanabara
é um município. Na qualidade de munieipio privilegiado por suas próprias peculiaridades, que começam na armação
Cl

.('III

lilorial

de uma Infra-estrutura especial, terá de
ser a Capital do novo Estado, segundo
o Sr. Céllo Borja, que disse, porém, ser
esta uma opinião pessoal.
Evitou discorrer a respeito dos detalhes econòmlco-flnancelros envolvidos
pela questão, dizendo que a tarefa foi
entregue pelo Presidente da República
ao Ministro do Planejamento, Sr. João
Paulo dos Reis Veloso. A este está 1g'.almente entregue a tarefa de dimensionar
o: custos d» fusão para a União, em termos de mobilização de recursos disponiveis.
Antes da reunião com os jornalistas,
o Deputado Célio Borja presidiu um encontro com os deputados cariocas e finminénses, O MDB carioca negou-se a
comparecer, divulgando a seguinte nota:
"Excelentíssimo Senhor
Deputado
Célio Borja: Face á decisão do Diretório
Nacional do Movimento Democrático
Brasileiro, deliberando que o exame da
fusão entre o, Estado da Guanabara e o
Estado do Rio de Janeiro deve ter, como
preliminar, o conhecimento público dos
estudos realizados sobre o problema, torna-se impossível á Bancada, que lidero,
comparecer à reunião ontem sugerida
por Vossa Excelência, através do lider
da Arena carioca. Continuamos, assim,
aguardando a divulgação dos estudos, inclusive os de ordem técnica, para que,
com conhecimento de causa, espirito público e senso de altas responsabilidades
que nos pesou sobre os ombros, possamos
analisá-los e discuti-los. Atenciosas saudações — Deputado Rubem Dourado —
Líder da Bancada do MDB na Assembléia
Legislativa."
O único deputado da Bancada oposicionista 'MDBi da Guanabara presentp foi o Sr. McDowel Leite de Castro,
que ocupou a tribuna para justificar sua
posição ostensivamente favorável á fusão entre os dois Estados. A Mesa da
Assembléia foi presidida pelo Deputado
Vitorino James, lider da Arena na Assembléia da Guanabara, cuja Bancada
prestigiou a iniciativa.
Os deputados da Arena e do MDB
do Estado do Rio compareceram, tendo
á frente o presidente da Assembléia,
Deputado Sarámago Pinheiro, o lider do
Governo. Deputado José Bismarck de
Sousa: o lider da Arena. Deputado João
Besouchet: o lider do MDB. Deputado
Márcio Macedo, e o lider da Oposição,
Deputado Cláudio Moaclr.
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A Ipiranga S.A.
nvestimentos, Crédito e Financiamento
comunica aos seus amigos
e clientes que já está operando
em suas novas instalações
na Rua do Ouvidor, 50
(esquina de 1.° de Março)
onde ocupa a loja, 2?, 3.° e 4.°
andares.

s
s
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Ipiranga S.Â.
Investimentos, Crédito e Financiamento,

Rua do Ouvidor, 50
Tels.: 221-1747, 221-3400 e 252-0535
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RUA DA QUITANDA, 65-A
Visite

nossa

sala

de som, a mais completa

do

Rio.
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CONHEÇA PRIMEIRO O BRASIL!

ikrque noTouring Viagens e navegue
' este sensacional roteiro ate'o norte.
Touring Viagens apresenta sua próxima atração:
Cruzeiro Turístico ao Noite. De 6 a 31 de julho.
Dias maravilhosos a bordo do transatlântico
"Rosa
da Fonseca" do Lloyd Brasileiro, vivendo
o conforto de um hotel de 1? classe e
mergulhando neste sensacional roteiro: S. Paulo,
Rio, Recile, Belém, Manaus. Santarém,
Fottaleza, Salvador, Rio o Santos.
Oü seja: tráfego livre por toda a beleza da
costa Noite/Nordeste, com visto de entrada
ate na Zona Franca de Manaus.

'•^anassass

Consulte nossos \ $ *Í:"'^^^S^S&
- ..' I
Planos de
-I.;'*^'- ~—:-^^^.--~t'~°i
Financiamento.
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áfiH TOURING
x^g? CLUB DO BRASIL
Organização Técnica de

TOURING VIAGENS
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a 195/GB-504/SP-79/MG [¦?

Rio: Praça Maui B/n»-Estação MarilimaBwilo Neves Vt

SALÃO (2 salas), 4 QUARTOS
(1 suite), 2 BANHEIROS SOCIAIS
e 1 TOILETE, COPA-COZINHA,
DEPENDÊNCIAS COMPLETAS
e GARAGEM.
Prédio de fino acabamento com fachada em
mármore e esquadrias de alumínio.
Pilotis elevados com amplo playground
e salào de festas. Planejamento e Vendas

Sinal Total 220.000
Mensalidades XU.UOO

ç$knx&

Estacionamento - Rua Tabatinguera, 47
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AV. EPITÁCIO PESS°\^

CENTRO
Av. Rio Branco. 156 (Ed. Av. Central) - grs. 1508-11

Tels.: 242-5982, 222-2688 e 252-7537.

IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 444 (aberta diariamente das
8 as 22 horas)
Tels.: 267-9257 o 287-3245.
Associado da Ademi — Çreol 7
Corretor Responsável - José Henrique do Albuquerque
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Dcíesn
"A Sociedade Brasileira rir
Hcmntologlt*. c Hemoterapia,
nu qualidade de departamento
cientifico da Associação Midica Brasileira, representando o
pensamento p o.« Interesses dos

profissionais dedicados ii hcmoternpitt, em faro de recentes
declarações veiculadas pela imprensa envolvendo diferentes
aspectos das atividades desenvolvidas á margem da especlalidado, sente-se na obrlgaçiío de
esclarecer o público e as auioridades a respeito da matéria.
A complexidade dos temas
postos cm evidencia pela visão
destorcida e unilateral com
que vem sendo tintados de púlilico deixa pressupor aleivosias
c suspeitas que, formuladas de
modo genérico e indiscriminado. atingem a um numeroso
grupo profissional in.iustamente visado pela precipitação e
parcialidade d e comentários
falsos, ofensivos e injuriados.
Os bancos de sangue e outros órgãos executivos na atividade hemoterãpica não são eslabeleclmentos comerciais. São.
li e 1 o contrário, organizações
dedicadas n prestação de serviços profissionais espe.ãalizados. Seus custos operacionais
são necessariamente elevados
incluindo o pessoal qualificado
auxiliar e o material gasto no
processamento e no controle
de qualidade do sangue e de
seus componentes e derivados
com o objetivo de evita r
acidentes transfusionais e
minimizar os riscos dc trnnsmissão de doenças. Por isso,
torna-se verdadeiramente absurda n alegação de lucros
decorrentes do exercício dessa
atividade profissional pela
simples comparação feita entre
a gratificação eventualmente
oferecida a um doador de sangue e os honorários percebidos
pelo médico ou pela instituição
que presta um serviço hemoteràpico.
Antônio Paulo Capanema de
Souza, scorctário-geral ila Soeledade 3rasllclra de Ileuiatologia i' Hemoterapia — Itin."
X. da R. — O JB nunca pret"'iidcu generalizar as irregularidades que a -ir-pria Soeinlade Brasileira de llematolncia e Hemoterapia reconhece
existir. Tanto «• assim que pelo
menos um dos bancos visitados
foi considerado de bom padrão.
IC se a mesma Sociedade afirma que o problema persiste de
longa data. apesar dc suas
denúncias, ela mesma justifica
a perio beldade na abordagem
do tema. A Sociedade dc Hcmatologia e Hemoterapia pode
coutar com o ,FIi em seus hons
propósitos.

Pedágio em túnel?
"Venho levar ao conhecimento das autoridades e especialmente aos motociclistas
desta cidade que está sendo cobrado um "pedágio" interessantíssimo na entrada rio
Túnel Dois Irmãos, na Gávea.
Trafegava eu no dia 21 do
corrente quando me dispus a
atravessar o dito túnel. Para
surpresa minha fui interpelado
por um dos guardas de plantão, que me disse ser proibida
a passagem sem o uso do capacete. Conversa vai, conversa
vem, o aludido funcionário disse que ha/.a um jeitinho e que
uma mão lavava a outra... e
perguntou se eu não estaria
disposto a "molhar a garganta" dele com uma cervejinha...
Resolvi não atravessar o
túnel e, consequentemente,
deixei o guarda tom sede.
E' preciso acabar com este
abuso e resolver de uma vez
por.todas se nós motociclistas
podemos ou não atravessar os
nineis desta cidade com ou sem
capacete, que, ao que consta,
só é obrigatório em estradas
fona tio perímetro urbano.
David Borens/.tajn — Rio."
N. da R. — Desde o dia 22
de dezembro de 1871 o Detran
não e\içc mais o uso de capa"•te para os motociclistas denIro do perímetro urbano, dc
"37/71, com a 0r<ll'm dc Serviço
Íl'!"l"
que revogou outra, dc
1369, que interpretava
ilamcntc o Código Nacionalerrade
Transito c estendia á área ur»ann iijrná determinação
apenas ao tráfego em rodovias.

incentivo
"Como
moradora de
fogo. gostaria de felicitar Bota(e se
Possível incentivar) por meio
do JORNAL DO BRASIL, as
firmas que. pouco a pouco, estão se estabelecendo nas anügas casas deste bairro,
lando e cultivando suas respeiárvores e Jardi-ts. Nossas ruas se
conservam assim mais am«ua'i
f humanas. Afinal, nem todos
sao pela selva de pedra.
Ana CliaMo/. —. n.j0."

Donrinium
"Gostaria
de saber o endereVo da Companhia Doniinium
S.A. aqui no Rio, pois tendo
Investido pequena economia na
mesma não sei a quem me dirlrrir.
Tenho quase 86 anos e quena ver se ainda aproveitava
nlgtuna coisa."
Carlinda Bastos dc Mel» —

Kio."

N. da R, — A Domlnium não
tem escritório o Rio, As informações são prestadas únicamente cm São Paulo, com o Sr.
Paulo Pereira. O endereço c:
Rua Direita n? 250 — 22" andar; telefones 31-3120 ou
34-2616.

As cartas dos leitores serão publicadas só
filiando trouxerem assj.
natura. nome completo
e legível e endereço. To<!os esses dados serão
devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL
Rio,
V;ce-Prrsi()entí Executivo] M.
TítiJo': Wtltir

f.
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Ato Federativo
A criação do novo Estudo, cora a fusão da
Guanabara <• do Estado do Rio, não é ato citprichoso de finalidade partidária menor, tal como
se alega, quando se propala que o objetivo seria
retirar do Poder, na Guanabara, o MDB. Este 6
iim entendimento que não honraria a inteligência
tias populações carioca e fluminense, capaz de
perceber a intenção federal em sen sentido mais
profundo, a razão de Estado que inspira a forinação no Gcntro-Slil do país de outro pólo <|j.
mímico dc progresso econômico e social.
O Governo federal, por Iodas as indicações
que tem dado. não dá especial relevância ao aspecto partidário, porque supõe comportamentos
cooperativos lauto do MDB eorqo da Arena, a
partir da inçllior compreensão dos propósitos dapolítica federal, quando ela estuda as condições
ila reunião dos tlois Estados cm oportunidade
que
seria a última segundo o consenso geral. O falo de
MDB carioca não se dispor a discutir a
questão,
ante- de conhecidos os termos do projeto federal.
deve .-cr interpretado cm sua justa medida de
prudência, isto é, a cautela partidária não si^niMearia o abandono da orientação sistcniáliêii do
Governo carioca cm sua cooperação com o Governo em Brasília.
A motivação federal, ao intervir para fundir. visa a viahili/.ar a aplicação eficiente e controlada, cm grandes serviços de infra-estrutura e
dc massa, dc maiores recursos da.União. A
niãp tem leito investimentos expressivos na
Guanabara c tio Estado do Rio. investimentos
todavia fragmentados pela divisão estadual. Como há razões urgentes e poderosas para iniiíiiplicar esses investimentos, daí decorre a necessidade dc criar moldura políticó-terrilorial mais

adequada à pronta utilização tio mecanismo instilticional das áreas metropolitanas.
Km palavras simples: o Governo federal
quer colocar recursos e gerar estímulos — Iransferir renda — para a parcela do território naciprial eslatliialiueiitc administrada sob duas tleiioininações. Essa operação de transferência de
retida é ato político federativo de iniciativa necessarianieíite central. Só o Centro político da
Nação possui a percepção desinteressada do conjunto e tle suas parles, lendo em vista a scguraiica nacional em sua acepção mais pura. qual seja
a tio desenvolvimento harmonioso para tpte ao
lado tia riqueza não persista a pobreza e mi porta
tio progresso não coexista o atraso.
Quando as dcsarnioiiias ocorrem entre parles territoriais bem afastadas entre si. o contraste
já justifica,programas regionais com fundos federais. Quando o contraste se faz entre São Paulo
e o Nordeste, ele não produz porém confrontos

Má um vazio de progresso nos espaços a unir
e a preencher através de iniciativas
que deverão
partir do novo pólo dinâmico — o Grande Rio
— ele mesmo fortíssima concentração
urbanodemográfica a demandar meios e recursos. Esse
vazio não poderia aguardar a visita do
progresso de outro centro metropolitano
quase sirígü*
lar na federação, de poder dcscqíúlibrador
pois
concentra 2.V , da remia nacional.

quanto à validade de ampliar excessivamente a
rede física do Banco Ac Crédito Cooperativo,
quando ele pode se valer de agentes qualificados
para atingir aos fins acima descrito.-. O suprimento de fundos, amparado de nova regulamentaçáo, forneceria mais rapidamente o itislrumento desejado tle ação. -em causar resistências
em outras áreas tle crédito oficial rural, em
graride parte válidas diante da hipótese dc duplicações funcionais, e despesas burocráticas tlispensáveis.
A crise interna do abastecimento, aliada ao
imperativo fie fazer da produção rural agente
centra] de segurança econômica em hora de crise
(!<• dimensões mundiais, demanda urgência
para
a solução de nossa improdulividade nos campo-.
A empresa rural será. sem dúvida, uma das resposta- ao desafio central tle nossas preocupações
de bem-estar social,
Estamo-hòs referindo ao
tlesafio proposto pela verificação da decadência
relativa da economia rural mais diretamente ligada ao mercado interno, consumidor de produtos tradicionais da dieta brasileira. As sucessivas
crises de produção de leite, as altas dos preços tle
feijão e arroz estão pedindo soluções prontas
para que a prosperidade da economia rural de
exportação "deixe de contrastar com a tibie/.a dos
setores de abastecimento interno.
Alguma coisa tem de ser feita com urgência
para equilibrar o poder aquisitivo do mercado
interno ao superior poder do mercado externo,
sem arruinar as nossas possibilidades dc exporIticãò.

Educação Desigual
O ensino nas escolas
públicas de segundo
grau passará a ser pago. na Guanabara, nos termos do projeto que a Comissão tle Educação da
Assembléia Legislativa já aprovou. O ensino Ar
primeiro grau. que, engloba o antigo curso primario e o ginasial. será gratuito
para os alunos na
faixa dos 7 aos 14 anos e, daí por diante, estarão
isentos tio pagamento dc anuidade os
jovens que
provarem insuficiência dc recursos familiares.
O Sistema Estadual de Ensino da Guanabara, aproveitando os parâmetros da reforma
educacional, que ampliou para oito anos o
período fundamental, adotou para a etapa seguinte,
correspondente ao nível dos extintos clássico e
científico, um critério mais social, representado
pelo pagamento. Só assim será possível alimentar
os recursos destinados a ampliar a educação, essehcial ao próprio desenvolvimento nacional.
A realidade social, além de móvel, apresenta níveis de estratificação
que aconselham tuna
forma flexível de suplementar a carência de recursos. A concessão de
bolsas-dc-estudo pode
atender à diversidade das rendas familiares inédias c permitir o reembolso dc recursos, em
proveito da velocidade na
qualificação e na ampliação do ensino.
A iniciativa do Rio. no entanto, reabre a
questão do ensino superior, ainda gratuito nas
universidades pública.-. Parece socialmente de-igual
que o ensino de segundo grau, preparatóno tio acesso ao nível superior, seja
pago, enqiián
lo a- universidades
nada
cobram.. A
públicas
equidade está em adotar, com a necessária ur-agre o princípio do
gêneia. a fórniula que

fwjü

lao agudos cm suas repercussões
político-sociais.
Quando o contraste e o confronto se dão entre
áreas próximas, impõem-sc ;:í as decisões corretivas tle dimensão pólítico-territorial c não siin[desmente ,, recurso às fórmulas da autarquização regional.

Instrumenta cão Agrícola
E' dc fundamenta] importância a idéia do
Ministro tia Agricultura, de criação de um Banco
de Desenvolvimento Agrário, segundo molde.do Banco N a c i o n a 1 do Desenvolvimento
l.coiiómico. Não só a experiência deste deve .-cr
considerada muito bem sucedida, como o fato
de tde não realizar empréstimos a
projetos rurais. encaminha favoravelmente a opinião ao
propósito de se tentar alguma coisa semelhante,
cm contrapartida, visando à modernização da
economia rural.
Entende-se «pie o objetivo do Ministro Paulinelli é o tle. por meio do Banco de Desenvolvimento Agrário, levar a cabo o projeto dê empresa
rural em escala nacional, depois de haver deitado raízes em Minas Gerais, dc maneira bastante promissora. U conceito de empresa rural
-upõe tratamento creditíciò do tipo tio
que se
concede ao desenvolvimento econômico. A emrural,
expandir-se
c
presa
consolipara
dar-se. necessitará de empréstimos idênticos, em
todas as suas fases, aos empréstimos sobre
projetos específicos e analisados de desenvolvimento
industrial. Em .-uma. o crédito econômico, c não
simplesmente comercial, contra a garantia de saIra ou real. carireteriza-se como financiamento de
maturação mais longa e
precisa ser encarado,
principalmente, por suas repercussões duracloura- na estrutura produtiva do campo.
Um Banco de Desenvolvimento Agrário e a
concepção de empresa rural terão de marchar
juntos para que se realizem os objetivos atuais do
Mini-tério da Agricultura. Só
pode haver dúvida

Ja miou ei Liherdrjcfe £
Jd/d/ou d Libere/rido
/Vo hotizo///e de,,,
TEM Ai UMA RIMA
PARA AL?

ensino pago lambem na última etapa tle forma-

ção.
A melhoria dc qualidade universitária tornou-se uma prioridade mi Educação Brasileira,
desde que foi cumprido o alargamento tia oferta
de vagas. Enquanto, porém, o número de alunos
multiplicou-se por oito nos últimos 10 anos anos,
o quadro dc professores apenas dobrou. A perda dc qualidade impõe a mobilização de recursos
vultosos para melhorar dc maneira sensível a formaçao universitária. G aprimoramento tio nível
docente é um investimento na qualidade do próprio ensino superior. A multiplicidade dc áreas
educacionais carentes dc iniciativas de impacto
requer um orçamento superior aos recursos dispoiiíveis.
A implantação da forma dc pagamento, ajustada pelo sistema dc bolsas, que permite a tliíereiUes níveis de renda familiar suplementar, em
percentuais variáveis, a contribuição, ganhará
viabilidade com a reforma do Imposto de Renda.
A declaração passará a refletir o nível de rendiméntos no mesmo ano e facilitará a adoção da
norma.
A oferta da linha dc ensino profissional no
segundo grau representa, para breve, a ampliação do quadro da educação, com amplo sentido
•ocial. A exclusividade da educação em nível su
icrior tende a desaparecer, com o advento Ar
tini programa Ar formação profissional capaz d
assegurar sinius -ocial a diversas outras ativida
de-, que aliviarão a procura còiiceiitriidíi dauniversidades,

Os últimos dias cio salazarismo
Barbosa

Não sei se se pode considerar surpresa a noti.cia da rebelião portuguesa. Foi, apenas, mais rápida e mais fácil do que
se poderia imaginar. E
só encontrou, não direi
resistência, mas uma
vaga restrição num reduto policial, fora do
qual só houve aplausos
e entusiasmo, em manifestações improvisadas,
que os episódios recentes, em torno da publicação do livro do Generál Spínola, já estavam
anunciando, ao revelarem divergência mais
profunda nas classes arnií^as de Portugal.
Não se poderia supor
que o Subchefe do Estado-Maior do Exército
português assumisse a
rcspcnsabiíidadé da pnblicação de Portugal e o
Futuro, sem contar com
a solidariedade de seus
ccmpànhéiròs de corporação, ou. pelo menos,
com a opinião de elementos do Exército português. Ern.trrá o levante inicial houvesse sido
aparentemente sufocado, sentia-se, na repressão, a hesitação ou
o temor de quem não
desejava chegar às raias
do desafio. O que não
deixava de criar dúvidas
quanto à extensão do
movimento, em que o livro publicado seria
apeivis a ponta de um
iceberg,
dissimulando
sua extensão nas águas
profundas que o envolviam.
Os acontecimentos do
dia 25 acabam de dar razão do General Spínola.
Tanto mais quando o
seu livro não poderia deixar de repercutir profundamente na tropa, que
estava sustentando a
guerra nas colônias.
Como esperar que elas
continuassem a 1 u t a r ,
depois de saberem que o
Subchefe do EstadoMaior do Exército averbava a sua resistência
como um crime contra
o futuro de Portugal? E
a realidade era que se vinha perdendo, pouco a
pouco, o controle d a
situação colonial, em
parte pela emancipação,
que se ia estendendo territorialmente, em parte
pela expansão de empresas estrangeiras, que estavam capitalizando, em
dinheiro, o sangue derramado de um e outro lado
das trincheiras. A parte
de Portugal era a dos sacrifícios; os lucros e vantagens iam para outras
mãos.
Estava presente e m
todos os espíritos o
exemplo da França que,
:orii maiores recursos do
pie Portugal, não pudea suportar as despesas,
;uè o domínio da Argélia
te estava exigindo. E o
Jeneral De Gaulle fornara-se maior, na rèriün'ia, do
que o fora na criação da Franca Livre,

uma fase em que parecia
loucura opor-se a uma
Alemanha vitoriosa. A
França Livre era uma legenda de liberdade; a
guerra colonial s u r g i a
como um pleito de escravidão. A grandeza de De
Gaulle estava em não
haver demorado nas
' duas opções, salvando a
França e evitando para
o seu povo o sacrifício de
uma guerra inútil, em
que todas as vitórias
acabavam anunciando a
impossibilidade da rendição do adversário. Para um homem como De
Gaulle, fascinado pelo
heroísmo, a capitulação
deve ter custado mais do
que a resistência. Mas
havia, a recomendá-la, a
dúvida, que se apossou
de seu espírito, quando
começou a perguntar até
onde poderia levar o sacrifício do povo francês,
para impor a outro povo
a continuidade de uma
situação colonial.
Enquanto a França
sabia renunciar, Portugal se agarrava a uma
política obstinada, em
que pensava que estava
tudo resolvido, se repucliasse o nome de colònia para os seus domínips africanos. Mas
que poderiam valer artifícios
de semântica,
em face de sacrifícios
que estavam esmagando
Portugal? Salazar já havia levado ao altar dos
holocaustos a sua politica monetária, a que redúzia toda a sua glória
de estadista. O escudo
perdera o seu antigo
prestígio e lá se ia pelo
cano o milagre do famoso taumaturgo de Santa
Comba Dão, com os seus
40 anos de autoritarismo
e despotismo, num
Governo sustentado sobre dois pilares, que pareciam indestrutíveis, o
valor do escudo no mercado monetário e a eficiència da PIDE, que encarnava as tradições de
Pina Manique.
O que é surpreendente
é ver agora a facilidade
com que desmorona essa
situação, que se poderia
i m a g inar consolidada
por perto de 50 anos de
mando e de opressão.
Não valeu de nada a propaganda das famosas realizações de Salazar, que
pareciam tanto maiores
quando não admitiam
críticas ou contestação.
Portugal viveu 46 anos
a exaltar o gênio, a capacidade, a visão política
e administrativa do homem de Santa Comba.
As eleições, ou que eles
chamavam eleições, registravam maiorias, que
andavam pelos limites
da unanimidade, mercê
dos artifícios e dos expedientes, com que se
conquistam as maiorias
desse tipo. A Censura
orévia, que não recuava
nem diante dos livros de
A q uiüno Ribeiro, conseguia impor silêncio ã
opinião portuguesa. Era

l.ima

Sobrinho

um trabalho permanente de falsificação, com
e s t atísticas manipula- "
das, fazendo da repetição um argumento mais...
poderoso do que a ver-, .
dade ou a realidade dos
fatos. Que podia pensar
o povo português senão
o que se dizia nas apoiogias de todos os momentos? Que podia pensar
senão que havia tido o
privilégio de haver nas-.
cido com Salazar e comr
a sua presença no Governo? Afonso Henriques—:'
seria um vago precursor,.--,
perdido nos tempo s*~*
imemoriais, como umaT .
vaga lembrança do pas-"£
sado.
<•£
Não obstante o murtí-" :'¦
da propagpnda, a verdade ia aos poucos afiorando na consciência do ...
povo português. O corp o r a t i vismo fracassa- =
ra, como já havia fra- £
cassado na Itália dc
Mussolini. No regime do
Partido único ou das forcas em vigor, a eleição ^
acabava
aparecendo .
como nomeação do Z
Executivo. E sentia-se I
afinal que, não fosse a remessa de dinheiro, que vinha d o s imigrantes ~
'
portugueses, trabalhan-' '
do em diversos países europeus, e Portugal não \
teria nem condições para ,
sobreviver. Para se ver. ^
que a sabedoria dos »
Governos não está nas h
obras públicas com que •*
se sustenta a propagan- -1
da, mas na criação de sa- "
lários, que possam ali- "
mentar o seu povo. A"'
Censura, abafando a cri-" £"
tica, fechara também os
caminhos das melhores z.
soluções, das que real- z
mente se refletem no £
bem-estar dos povos.
A certeza do fracasso .
acabou valendo mais que
a propaganda dos bene- j
fícios. E no momento em
que desaba o salazarismo, a reação que se encontra é a do contenta mento e a do desafogo. '
Como quem sai de um
longo túnel e começa a
respirar e a dizer o que ,
realmente sente. Por- ,
tugal percebe que perde- •
rá todas as suas colo- i
nias, se não procurar ¦
novas fórmulas de entendimento, baseadas na
autonomia e na libef
dade. Mas como lhes oft
.
recer uma coisa c outrr
se na verdade não a
\
possuir na própria nv
trópòle? Em vez de Pr
tugal, são as colori)
que fazem da autonom
a própria condição da s
brevivência do império.
'
Sinal de que o cam
nho da sabedoria con —
tinua a ser o mesmo, inscrito, aliás, em todas as_/
Constituições brasileiras^
O poder emana do povo^
e só o povo pode legiti->.
mar os Governos. E se ,
Portugal não souber i
seguir a nova estrada, ¦
não será mais do que^'
uma recordação do pas-:;
sado, amortalhada na1!
epopéia dos Lusíadas.
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Tarso anuncia que não vai
participar da campanha
Porto Alegre (Sucursal) -- Dizendo sentir-se
como quem está com os direitos
políticos suspensos, o Senador Tarso Dutra afirmou que nao participárá da campanha eleitoral dc novembro proximo, o que põe cm risco a candidatura do Sr. Nestor
Jost ao Senado pela Arena.
O Senador Tarso Dutra, que so encontra na
ao Jornal da SemaEuropa deixou uma entrevista
"um
prosento político c
na na qual se considera
"incapaz
dc superar a injustiça sofrida", ao ser
marginalizado do processo de escolha do candidato
ao Governo gaúcho.
de omitir-se da 'ascampanha
A MAGOA
eleições
eleitoral para
Confesà o Sr. Tarso Du- majoritárias tle novembro.
tra que a sua maior mágoa
— Colocaram-me no poço.
'*é a Incompreensão dos quo
Como conseguirei sair? —
tratudo recebem do no.-so
perguntou, para completai*
balho. feito para o outros dizendo que seu estado de
r ainda nos j ninam como se animo "è um motor sem bafôssemos sibaritas e apro- teria, não funciona."
veitadores."
A uma pergunta sobre DEFINITIVO
sua exclusão do processo suTarso Dutra
cessório, o Sr. "ventos
Disse o Sr. Tarso Dutra
realiifLrmou que
"são anos de lutas c samente existem, das áreas que
em confronto com
ciificlos
colaterais do Poder. Deles
e
a dureza da reo
gelo
tomei conhecimento em
O homem que tenha
jeição.
termos gerais, embora perde sensibilidade
maneça sem saber de onde um mínimo
deverá aceitar|o julgamenvém e de quem partem."
se faz,
Acrescentou que. diante to que a seu respeito
serviços
Seus
insistir.
náo
e
"quem
foi Ministro da
disso,
Revolução, está na situação são considerados inconvca humildade quem teve os seus direi- hientés. Manda
mais
discuta
não
se
de
que
suspensos."
tos políticos
o
assunto."
— Já não podia votar —
Disse também que "os sedisse — por não pertencer
ao Colégio Eleitoral. Ser vo- renos e tranqüilos, como os
bado também não é consen- de minha compleição espiritido. Que diferença haverá tual, adotam decisões muito
mais firmes, imutáveis e
entre isso e a prescrição politica? — perguntou o Sena-- por Isso mesmo definitivas."
Dai não ver sentido nos esdor Tarso Dutra.
perados apelos ao espirito
cívico, ao desprendimento e
A CARTA
"quando colidem
à-renímeia
morais; espe-com
situações
Depois cie informar que
já autorizou o presidente da c ialmente considerando-se
Arena. Senador Petr ò n i o que a Revolução tem o prePortela, a divu'gar a carta ciso objetivo de aprimorar
o homem político c dar-lhe
na qual abriu mão de sua
candidatura ao Governo do um comportamento ético
dentro da nova sociedade
Estado, o Sr. Tarso Dutra
reafirmou a sua disposição brasileira."

Brasília (Sucursal) — "Nunca advoguel nem advogo a adoção no Senado
do sistema de lobbles, fonte de tantos
abusos o males nos Estados Unidos" —¦
disse o Senador Franco Montoro iMÜBSP», afirmando que luta por uma maior
participação de órgãos representativos
da Nação ho processo legislativo.
É o que pretendo com o projeto
de resolução que apresentei naqucln
Casa, assegurando aos órgãos sindicais
da.s categorias profissionais ou econômicas e ás autarquias controladoras do
exercício profissional o direito de se mainfestarem perante as comissões técnicas nos assuntos que lhes digam respeito
— disse o Senador.
CRIAR
Afirmou o Senador Franco Montoro
que há muito tem a preocupação de estabelecer novas formas para o eficiente
exercício democrático no pais.
Sou partidário de uma democracia participativa, conforme tenho afirmado. É nesse sentido —. disse — que
adotei a Iniciativa de apresentar o pro-

Jeto tlc resolução, já com pareceres favorávels da Mesa e da Comissão Diretora.
Explicou que apresentou sou projeto
a pedido clu Confederaç&o Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito
iConteci, conforme sugestão que lhe foi
feita quando q Deputado Pereira Lopes
lutava por criar na Câmara assessorlas
empresariais.
-- Ora. a iniciativa surgida na Camara falhava por não prever assessorlas
profissionais, o que foi sanado pelo meu
projeto, com a aprovação do próprio
Deputado Pereira Lopes.
Diz o Sr, Franco Montoro que com
seu projeto dc resolução visa a propiciar,
expressamente — e, portanto, de forma
mais eficaz — participação dos órgãos
sindicais das categorias profissionais ou
econômicas, bem como das autarquias
controladoras do exercício profissional
no processo legislativo.
—• Isto é hoje possível, mas não de
forma expressa e nem sempre efetiva.
Com meu projeto, quero tornar expressa
essa faculdade. Será obrigatório que re-.
latorcs e senadores levem sempre na dcvida conta as sugestões que porventura
lhes sejam encaminhadas por tais órgãos.

E GOVERNO

Porto Alegre (Sucursal) — O spcretário-gcrnl
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e titular da diocese de Santa Maria, Dom Ivo Lorscheiter, teve alta ontem da sala de recuperação,
sendo transferido para um quarto do Hospital de
Caridade, pois seu "estado evoluiu favoravelmente
e está em excelentes condições", segundo os medicos.
A cirurgia foi realizada na manhã de sexta-'
O encontro, com duração feira, em conseqüência da ruptura do baço,
que
de 30 minutos, Iniciou-se às causara hemorragia interna. O Bispo de Santa Ma15h 15m, no gabinete do ria foi internado terça-feira e
permaneceu 13 horas
Ministro, localizado no em estado de choque, antes de se recuperar,

Brasília (Sucursal) -- O
Ministro do Exército, General Vicente de Paulo Dale
Coutinho, recebeu na tarde
de sexta-feira a visita do
Arcebispo de Brasília. Dom
José Newton de Almeida
Batista,

Quartel-General do Setor
Militar Urbano.

GUARDA NA PORTA
Segundo o clinico d e
plantão, a evolução do estaNo dia anterior, o Minisdo de saúde de Dom Ivo
tro Dale Coutinho havia reLorscheiter é "excelente" e,
cebido a visita, também de
por isso, pôde sair ontem da
cortesia, do Embaixador da sala de recuperação e ser
União da.s Repúblicas Soclaconduzido para o quarto de
"nv
listas Soviéticas, Sr. Scrguei
326 do Hospital de Carldade de Santa Maria.
Mikhailov.

Por enquanto, s u a alimentação é através de soro.
Para uma perfeita recuperação, por ordem médica,
foi posto um guarda do hos- .
pitai à porta do quarto, a
fim de impedir a entrada
dc dezenas dc pessoas que
querem visitá-lo diariamenle.
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Estufa
Temperatura regulável,
para esterilização.
Própria para Consultório
Dentário, Laboratórios
de Análises, Farmácias
e Casas de Saúde.
A partir de 60,00
mensais

JO_£ã
Aparelho de pressão arterial
tipo Tycos, modelo aneióirie.
Braçadeira de gancho.
Com estojo. Japonês.
Apenas 14,70 mensais
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Estetoscópio
bi-auricular,
tipo Bowles,
modelo standard.
Conjunto: Aparelho de pressão
e Estetoscópio.
Apenas 18,00 mensais
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17 lojas no

e Recife

Lj*o. de S. Francisco, 3 . - Gonçalves Dias, 4-A
Pça. Floriano, 31 (Cinel.india) - Quitanda, 90
Av. Copacabana, 462 - Pça. Saens Pena, 55 UM
Rua Carolina Machado, 394 (Madureira) D€
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"ENSINO

PLANIFICADO E
EDUCAÇÃO COMPARADA"
lançará no próximo dia
A LIVRARIA FREITAS BASTOS S.A.
29 (2a.-felra), em tarde dc autografe, a partir das 17 horas, em
sua casa Matriz, situada na Rua Sele de Setembro, 127, o livro
ENSINO PLANIFICADO E EDUCAÇÃO COMPARADA, da autoria
do Prof. Vandick Londres da Nóbrega.
Trata-se de um trabalho tle 400 páginas, cm quo o autor, para
comemorar a passagem do 10 ° aniversário do Movimento Democrático de 31 de março de 1964, analisa problemas palpilantes e
atualíssimos do Ensino no Brasil e em outros pai.es. Dentre os
lemas «bordados destacam-se Educação o Democracia; A Escola
110 de Moscou; No Brasil, a escola está viva. Exemplo: o Mobral;
Ensino Médio e E. profissionalizante; Ensino de Religião; a Juventude e a Família; Educação e Exército National; ECEME — organização exemplar: Deficiência da Escola e dificuldades da adminístração; Humanismo e tecnologia; Primeiro, a liberdade ou a
iustiça social?; a Universidade é uma empresa; A Democratização
da Universidade; Universidade á Distância; o ensino na Alemanha,
Dinamarca, Espanha, Suécia e URSS; Escola Superior das Forças
Armadas na Alemanha; Colégio Pedro II ¦- relíquia da Educação
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Salão, 4 Quartos, 2 Banheiros sociais,
Dependências completas, Garagem,
Play-Ground e Jardins.
Todos os apartamentos de frente para o mar,

Construção c Vendas

A partir da 2,i.-fcira, na LIVRARIA FREITAS BASTOS e nas
Reembolso
30,00.
Pedidos
principais livrarias.
Preço Cr$
pelo
Rua Sele de SePoslal para; LIVRARIA FREITAS BASTOS S.A.
lembro, 127 - Rio (GB).
(P

Nàs farmácias, drogarias e RUA MATOSO. 33-niO

- abrindo espct(o.t
para I'. viver melhor.

Av. Alie. Barroso, 22 - 22° andar
Tels.: 23Í-3707 e 224-8725
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CMM
AM ACIA, REJUVENESCE, EMBELEZA
A CUTIS. FAZ O CABELO SEDOSO.
EVITA QUEDA E ELIMINA CASPA.

Avista é linda, tranqüila,
panorâmica. O mar é todo seu. Do salão,
dos amplos quartos.
Os apartamentos são de luxo,
requintados, indevassáveis, com um
projeto funcional, inteligente e sobretudo,
humano. O acabamento é do nivel de
qualidade que você encontra nos
empreendimentos da COLACE.
O edifício está situado em centro
de terreno, com 42 metros de frente,
cercado de jardins e espaços onde suas
crianqas vão brincar em paz. São apenas 2
apartamentos por andar, todos de frente,
'com obra
a
já em fase de revestimento.
O preço e as condições de pagamento
são tentadores para quem ainda pretende
morar em frente ao mar ou fazer um
investimento seguro.
O local é o último disponível no
mais tranqüilo e romântico ponto de Icarai,
Em frente à Pedra da Itapuca. Junto ao mais
sofisticado comércio de Icarai. Perto dos
excelentes colégios de Niterói, com
farta condução à porta.
São poucas unidades. Nossos
corretores o esperam no local
PRAIA DE ICAPAÍ, 85 - diariamente até 22
horas, inclusive sábados e domingos, •
para mostrar-lhe todas as vantagens de
morar ou investir, em frente ao mar.
Todo seu.

Projeto, Iikiirporncão,

Nacional.

SHAMPOQ LIQUIDO

• 7

Dom Ivo passo bem após
cirurgia no buco e deixa
a s a I a cie recuperação
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Arcebispo
de Brasília
visita Dale

Montoro afirma que jamais
''Lobbj
ciclvOgOU adoção th

eleitoral para o Senado
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8-A Esp. sob n: 93, em 22,9.72
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." Codcrno

Bolívia se prepara para receber visita de Geisel

.líiyinc Dantas
Enviado ospeci.il

Cocliabainba — Três Mlnistros — Interior, Trabalho c Educação — e o presidente do Conselho de Planlfieáçao da Bolívia, estiveram em Cochabamba, onde
realizaram várias reuniões
com as autoridades locais,
visando a preparar o terre-

bíE

SIIPER
antecipaçíoVao dia das mães
|V

J

no para a próxima visita do
Presidente Ernesto Geisel.
Desde então Cochabamba
t população de 150 mil habltantesi entrou num ritmo
cada vez mais acelerado de
preparação c maquilagc, E
problema que aparece de
repente é problema rápidamente solucionado.

Estudantes
Os estudantes de Medieina, por exemplo, ameaçavnm levar a universidade a
uma greve de protesto contra a falta de facilidades
para que todos os futuros
médicos cumpram os dois
anos de internato nos liospitais.
Aproveitando a ocasião,
universitários de outro s
cursos trataram de Incluir
protestos laterais contra a
recente reforma universitária, que exige muitos anos
de estudos. Prontamente ficou constituído um seminário nacional, com a participação d e representantes
, dos estudantes, para uma
análise da reforma unlver-

-preço sem majoração
primeiro pagamento depois da COPA

sltárlà, sobretudo quanto
aos resultados obtidos até
agora.
Estando em Cochabamba,
o Ministro da Educação, Sr.
Mário Serrate Ruiz, presidiu a assembléia na universldádè; ouviu as queixas dos
alunos e admitiu que. pelo
menos algumas delas, tinham razão de ser, mas
aconselhou:
— Não se deixem levar
p o r slogans antlnacionals
de um ou outro franco atirador de esquerda que procura ganhar a opinião dos
jovens universitários da BoLívia.
Os 8 500 estudantes ouviram a voz do Ministro e desistlram da greve.

Goniüüisias
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AMPLIFICADOR/SINTONIZADOR
PHILIPS RH-707 - 72 W.

so x 176,50

È
BAIXELA JANTAR WOLFF
PRATA - VÁRIOS DESENHOS 9

$*¥

PP.OJETOR DE SLIDES PAXIMAT 1800
'Com Controle Remoto e Timer

b x 212,50

1

12 x 124,
W)è
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\

i

ti
\&1

I-J

-266, Kj A0^/
ürWWs
CÂMARA OLYMPUS PEN Iwf
|| Automática '"'•^liíÉilL

I

12 x 62,

fll
^
^-\

|F^

AJTJ

TAPE DECK AKAI 4-000 DS

\

AP. JANTAR-CHA-CAFÉ

11111111^
À VISTA

A PRAZO

A VISTA
107,

CONj. TRANSMISSOR E RECEPTOR

TOCA DISCOS PIONEER PL-12

130/$:;

FAQUEIRO HÉRCULES 51 PEÇAS

94y

CÂMARA POLAROID Z/P:

2 15,

TOCA DISCOS SANSUI SR-1050

151 /??nsai,

FAQUEIRO HERCULES 101 PEÇAS

177,

CÂMARA POLAROID COLOR PACK 80

359,

TAPE DECK AKAI CXC 36

1 79/?L,s

FAQUEIRO HERCULES 130 PEÇAS

299,

CÂMARA HAUNA 35rnm AUT.

255,

TAPE DECK TEAC A-130

129/ÍL,,

FAQUEIRO WOLFF 130 PEÇAS - PRATA.. 2.199,

1.185,

AMPLIFICADOR FBL 75 W7.

75f9,™>

BAIXELA JANTAR WOLFF 8 PEÇAS

245,

EILMADOR KODAK S/8 GESTOIO

439,

AMPLIFICADOR SANSUI 90 W.

188,™*™

BAIXELA JANTAR WOLFF 9 PEÇAS

385,

PRO!, SLIDES KODAK AUTOMATIC

729,

SINTONIZADOR KENWOOD KT-200Í... 135f ™n»>

BAIXELA CHÁ CAFÉ WOLFF-Pll\TA

495,

PROL SLIDES CÀe/N AUTOMÁTICO

719,

CAIXA ACÚSTICA YANC 75 W.

BANDEJA RÉTANG. 32 X19 - PR/YFA

51,

PROL SLIDES LLMO C/VENT.

499,

CÂMARA YASHICA ELETRO 35

PROL ONE KODAK AUT. SUPER

avista

1.150,

57;fíL»!'»

PAU FEIRO C/ESTOIO ¦ PRATA

;

GARRAFA P/WHISKY - CRISTA!

13,

229,

TOCA DISCOS COLLARO COMPLETO...

915,

BOMBONIER/COMPOTEIRA - CRISTAL 17,

FLASH ELETRÔNICO C/PILHAS

159,

GRAVADOR K-7 LUZ L PILHA

369,

AP. JANTAR RENNER 42 PEÇAS 107

REFLETOR P/FILMAGEM 1000 W.

269,

TAPE DECK K-7 STEREO

AP. IANTAR REAL 42 PEÇAS

HEADPHONE STEREO MODELO LUXO..

AP. CHÁ - CAFÉ - BOLO RENNER 401... 109,

CAIXA AMPUFICADOR/\ 6 W.

JOGO CRISTAL HERING 67 P. ROSAS

AMPLIFICADOR 30 W. COMPLETO

RELÓGIO FRIGIDEIRA C/DESPÉRTADOR 69,

29,

FILMES KODAK COLOR 110 -126 -135
FITA BASF C-120 K-7

15,

14>

camponeses está dentro da
licença do Pacto MilitarCamponês e "dentro do espirito nacionalista de todos
os trabalhadores do campo, que não permitem que
elementos de extrema esquerda penetrem em seu
meio."
Um vespertino de La Paz
publicou uma charge em
que um feiticeiro exibe a
um militar uma enorme boIa de cristal com vários fantasmas dentro. A legenda:
"Guerrilheiros."
Enquanto isso. Cochabamba quase I n t e i r a comentava com acentuado interes.;e a instalação na eidade da Fábrica Caloi de
bicicletas. A Caloi de São
Paulq e um grupo de inVestidorés locais constituíram
a Indústria Metal-Mecanica
Leon Limitada que. anuncia-se, dentro de seis meses
estará produzindo bicicletas
aqui, num ritmo inicial de
500 unidades por mês. Somente quem anda pelas
ruas de Cochabamba sabe
o quanto os habitantes desta cidade apreciam rodar
sobre esses veículos de duas
rodas, para desgosto dos
motoristas de táxi.
Ontem, um executivo da
firma paulista Colorado RQ
chegou a Cochabamba. examinou os terrenos disponiveis. escolheu aquele n o
qual será construída uma
fábrica de receptores de televisão e retornou a La Paz,
deixando os bolivianos bo"a rapidez
quiabertos com
com que trabalham os homeris de negócio do Brasil."

.( prorrogação do estuda de
sitio na Bolívia está na pág. 16

1 7,

FLASH FRA IA l UZ L PILHA

FILME KODAK COLOR SUPER

I

/•**¦ GOYANA -49 PEÇAS VÁRIAS ¦
f/
DECORAÇÕES
S

O Ministro do Interior,
Coronel Perera Asbun, escolheu justamente Cochabamba para uma entrevista
coletiva (na cidade circulam apenas dois jornaisi
em que denunciou a existêncla de uma confabulacâo
internacional contra o Governo do Presidente Hugo
Banzer. O Ministro Perera
Asbun falou de tentativas
de infiltração de agentes comunistas nos setores fabris
cum o intuito de criar 'onfusão entre os trabalhadores.
Segundo as informações
recebidas do exterior, o titular do Interior assegurou:
existe um plano subversivo
em que se contempla a ent.ada na Bolívia de comu. nisias que saíram cio pais.
logo que triunfou a revolução de agosto de 1961.
— Sabemos — disse — que
os extremistas estão traiando de semear o caos na
classe trabalhadora.
Garantiu, porém, que "há
t/anquilidade em todo u
pais."
O Ministro cia Agricultura
e Assuntos Camponeses. Cor o n e 1 Alberto Natuch
Buscli, anunciou que "está
total e absolutamente controlada a situação ao Norte
do Potosi". Relatou então
que naquela região camponeses decididos desbarataram por seus próprios
meios um pequeno grupo de
extremistas que tentaria
criar a intranqüilidade nos
campes agricolr -..
Da ação, resultou um único detido, Hernan Peralta.
A propósito, o Ministro
explicou que a ação dos

189,
199,

479,
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INSCRIÇÕES

ABERTAS
COPACABANA
SANTA CLARA, 26
TIJUCA
597
CONDE DE BONFIM,
(abertas até 22 horas)
RUA SENADOR DANTAS,
28 a 38 - CINELANDIA

V
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Agora,tem Jatão 2 vezes por dia.
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Virgílio diz que progresso
a 10% ao ano é decisão
inabalável do Presidente

poimcA e ccvrr.ro

1." Caderno

Hrnsiliii (Sucursal! — E' decisão inabalável do Governo proporcionar ú economia brasileira condições de conliuiiar num crescimento a 10'';, ao ano, com o controle
da Inflação
A afirmação é do Senador Virgílio Tàvora, em comentárlo uo documento Controle Inflaelonarlò, divulgado
Segundo o Senador, o dopela Presidência da República.
cumento veio mostrar "a ação do chefe competente e sereno, na hora precisa, exercida com firmeza e energia."

O Senador Virgílio Tàvora disse que o Presidente Gelsol respondeu ao derrotl.smo, divulgando o documento.
— Da maior relevância — afirmou -co simples fato
de que na abertura do documento o Governo afirma sua
determinação de manter o desenvolvimento a 10',;,, E nada
o deterá.
Disse o Senador que o Ministro da Fazenda, Sr, Mário
Henrique Simonsen, em pronunciamento anterior, já expusera as linhas-mestras do plano governamental.

Acreditamos, a Arena acredita c a imensa maioria da Naçáo acredita — afirmou — no metido brasileiro
de desenvolvimento; inúteis os esforços persistentes e ncgntlvista.s da Oposlçíío, declarada ou camullada.
O documento divulgado pelo Planalto — concluiu
--- mantém as grandes diretrizes da política llnancclr»
implantada em 1904, que salvou o pais tio caos o que
permitirá enfrentar, com novos Instrumentos, a conjuntura atual.

——
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primeiro pagamento depois da copa
96'60
100'50

PHILCO Mod, B-137...

J \J

PHILCO Mod. B-138 ...
PHILCO Mod. B-139 ...
PHILIPS Mod, TR. 571.
PHILIPS MÕ'J."~TR. 581'.
G. ELECTRIC Mod. ;

mensais

77

PHILIPS Mod. RF. 586 ..

m-io
minsali

QO.00

PHILIPS Mod. RF- 685 ¦•

IO O mensais

RS-70
1J>J mt-.-.a,!

PHILIPS Mod, RF. 7 85 ..

O,60
91
Alw mensais

09,20
(JX

mensais

PHILIPS Mod. GF. 447.

46'20
55-40

mensais

PHILIPS Mucí. (\Y. 547,

AO90
Uw mensais

RI-90
O I mensai3

PHILIPS Mod. GF. 460.

I ni-nsan
91,30

TV. PORTÁTIL

Mod. 13-263

'

W

mensais

KJ\J

*J *J mensais

65'70

Mod.TR. 521...

PHILIPS

PHILIPS Mod. GF. 703.

7040
63'40

PHILCO Mod. B;253

mensais

\J -J mensais

PHILIPS Mod.TR. 531.,.

RA-50
%J\J mensais

PHILIPS Mod. TR. 532...

Rn-20
O w mensais

G. ELECTRIC Mod. 39/31,

33i»«iíi

PONTO DE OURO -C/Gab.

G. ELECTRIC - Masc. Negra

59'm.n5a,s

ZIG-ZAG - CAjab

43 ,10
6140

G. ELECTRIC Mod. 40/44;

60'™™.

FACILITA C/Gab

72 90

FLEXIPONTO - Portátil;..

07,70
# /
mens

TV. A CORES

meisiit

mensais

ZERO

ENTRADA

DIAS

1." PAGTO. 40

MAQ. DE COSTURA
SINGER

APÓS

PHILCO

Mod. B-803

244'm.nsan

PHILCO

Mod, B-810

326'mensail

PHILCO

Mod.

27

Jmnsaü

Mod.

K-181

PHILIPS

Mod,

K.-19I

PHILIPS

Mod.

K-lo5/oõ...379'm«njaii

PHILIPS

ADMIRAL

- Solar

SYLVANIA

Mod.

-

301'°°ais
348'm.nsa.s

13

BRASTEMP
Imperador S/luxo

144,00
1T"T mensiis

1.520,

1.520,

FRIGIDAIRE -Mod.

»

TV. EMP1RE BABY
31 cm (12")

TV. GENERAL
ELECTRIC GULLIVER
M. NEGRA - 24"

*

775,

GELADEIRA
GENERAL ELECTRIC
« 20-*». VARIAS CORES

•
«

1.220,

*
*
*
*

11.320,

GELADEIRA *
FRIGIDAIRE. M-290-A *
VARIAS CORES
*

FERRO WALITA
AUTOMÁTICO

E^HEm
m
HEB

«TV. GENERAL ELECTRIC GRIU
• PÉROLA BRANCA GENERAL ELECTRIC
AUTOMÁTICO

ll^l I 10 x 188,00

232'men,a,i

ADMIRAL

Mod.

1071

149'm.wa»

ADMIRAL

Mod.

1271

173'm.n5ais

ADMIRAL

Mod.

1871

215'm.nsait

BC

162.

178'mnsaij

),40
FRIGIDAIRE- Mod. D-335-A 132',
1 mensais

BRASTEMP

Mod. BC

731.

107'm,nSaij

FRIGIDAIRE-.\[..d. lKioO-A I93'™°ai,

G. ELECTRIC Mod. 10-10/11

113'm.nsaiJ

¦

¦

w

,00

G. ELECTRIC - M.tíd. 20lo

78

G. ELECTRIC - Mod. 20-12

84,3°

G. ELECTRIC Mod. 12-17... 195'™° ai.

mensais

WESTINHOUSEMod. 101/ 1 1 Q ,50
m«n"illüo-C

FOGÕES

mensa
enomauca m,60

m,30
mensais
ensau

131 ,80

BRASIL - Arabesque

07,20
O/ numais

BRASIL - Vila Rica...

4C,60
"TT^ monsais

BRASIL - 2iK.il/l5

*J JL mensais

MAQ. DE ESCREVER

*
»
*

41'90
41
46 ,70

REMINGTON - 10

55i7°

*

. *J <»J mensais

QQ.BO

^Ommsaij

Imperador .

M,90
mennii

WALLIG

"T I
mensais

REMINGTON - 20

-

BRASTEMP

WALLIG -. Europa

mensais

„oo

IA-1
IO mensais

:

AV70
ti mensais

WALLIG - Visorçlll

RÁDIOS
19,90

PHILCO Mod. B-469
PHILIPS TR. 572

i 9
!1H

l

15 x 133,00
Total 1.995,00

PHILCO

Iã

5x

1:9,90

PHILCO Mod. 48!

*J JL mensais

li'50
15'50
I >*/ mensais

PHILIPS Mod. RL-197

160,00

I I mensais

PHILIPS Mod. RB-3H5

27,20
***
mensais

PHILIPS Mod. IG-I82

36 ,30

300,00

225'm.nsai.

mensais

97,80
JL*
mensais

Relógio -Digitai

PHILIPS Mod. RL-300 ....

Total

•

«:o,90

BRASTEMP - Príncipe

NATIONAL Mod. 309-S

I

202'm.n>au

Mod.

Total 1.638,00

'^Jl®' I

Mod. 50 M 32"

I W I mensais

BRASTEMP
Super Fillroniática
FRIGIDAIRE
Super Frigemáticâ.

*
*
*
*
*

m

PHILCO

18T40
78:»,oo
-oo
D-290-A n 5

32

BRASTEMP

e x 273,00

IrHL
I ^ I

Mod. 40 M

mensaii

BRASTEMP

1»

G.E. GULLIVER

PHILCO

LAVADORAS

*
I*
*

11.450,

, LIQÜIDIFICADOR
WALITA
CAMPEÃO - 70

PHILCO B-138

20o'mer,sai»

4015

m,40
mensais

BRASTEMP - Duplex ..

Total 1.880,00.

B-HI2

Imperador l.uxo

AR CONDICIONADO *
BRASTEMP •
3/4 de HP. 7.000 *

07,90

83'30

BRASTEMP

LAVADORA
FRIGIDAIRE
FRIGÈMATICA

JLJU mensais

jur

BRASTEMP

1.730

166'm.™.

Mod.30(:31.:i2....

Conquistador S/luxo

1.820,
*
*

00,70

PHILIPS Mod. GF. 113.

'PHILCO

Conquistador Luxo

GELADEIRA BRASTEMP^
34 S/ LUXO
VARIAS CORES

0 AR CONDICIONADO
GENERAL ELECTRIC
20-10 - 1 HP. 10.000

ELETROFONOS
PHILIPS Mod. GF. 503.

PHILCO

mensais

O O mensais

7fi'40
' V min»»!»

PHILIPS Mod, TR. 511

Mod. B-259

BRASTEMP

,70

PHILIPS Mod. RF. 486 ...

IW w mensais

/&.

PHILCO

Vistâl GELADEIRAS I AR CONDICIONADOS I^
™/J0
78'00
REPARE E COMPARE

3

RADIOFONOS

TV. MESA

menoais

PHILCO B-262
SYLVANIA
SYLVANIA

Mod.
Mod.

4020
4026

PHILIPS Mod. 2203.

38 ,30
45 ,90

mensa

71,80
/
I mensais

PHILIPS Mod. 2400,

100,80
IV Z mensais

NATIONAL Mod. 309-S.

10 x 234,00

20 x 61,°°

Total 2.340,00

Total 1.220,00

1

I ADMIRAL - I HP

\ÍL2^aJifekfifiS

menull

oi;,50

•JI

NATIONAL Mod. 432-S
C/rádio

77,10
* f
mensais

%J»J mensais

89 ,30

Dooinií10 x 284'

12 x 234,00

IMIMIM.M

Total 2.808,00

8 x 330/00

\elÓL;in

'10

ML^^!^

00

ENC. ARNO

1

00
Í10X 191,

f Total 1.910,00

- <e^p

-Digital

10 x 319,00

ASP. WALITA Luxo

Total 3.190,00

x 50,00

fcV'.13

l BRASIL CONTINENTAL- 2001

- , BRASTEMP - LAVA LOUÇAS

10 x 330, 00

15 x 68,00

ifeíiísa
f$ê£<*? Total 3.300,00 ^fe

E

D E P™

RUA

DO

DE

ATACADO

RUA ENGENHEIRO ARTHUR MOURA 268 - BONSUCESSO
CENTRO - CINELANDIA- TIJUCA - MADUREIRA
-.COPACABANA
GRANDE
CAMPO
MÉIER

NOVA

LOJA

ROSÁRIO,

174

111,80

mensais

18'80
IU

mensais

GRILL G. ELECTRIC
ASP. G. ELECTRIC

29,io
mensalt

ENC. G. ELECTRIC

/
1Q,40
I M mensalt
•

: EXAUSTOR CONTACT..
I

95,20
JUsJ mensais

24 ,70
IV20
I I manu

BATERIA MARMICOC
•29 peças

Total 1.020,00 %

SEM ENTRADA - SEiVÍ AUMENTO - ENTREGA IMEDIATA -1.° PAGT.° APÓS A COPA

MATRIZ

99,90
JL 7 mensais

Moderna - 23,60
mensais

ENC. WALITA

OFERTAS EXCLUSIVAS DE TELE-RIO TIMES SQUARE
LOJA

l*T mensais

domada....

PHILIPS RF. 688

1:7,50
mensais

14'30 ,

BATEDEIRA WALITA
jubileu

Total 500,00
PELAVA D ORA
FRIGIDAIRE FRIGÈMATICA

IO40
mensais

LIQUIDIF. WALITA C.T.M.

Total 2.840.1
2.840,00

r*"

PHILCO

mensais

45-00,

L1QUIDIF. ARNO
L.R. Super
BATEDEIRA ARNO
D. Super

BRASTEMP - BC-IOI . 2.500 KCL/H

ASP. ARNO C/Rodas

PHILCO - 25C3I ¦ 2.500 KCL/H

77,40
• I

NATIONAL Mod. 416-S....
NATIONAL Mod. 434-S
• ••
C/rádio ....
NATIONAL Mod. 430-S.
C/rádio
• ••

NATIONAL Mod. 7II-S

EMPIRE BABY

Total 2.640,00

109-50
IVX mensais
nri»V

G.E. • 20-10 - 2.500 KCL/H

IflkMeffllIRRHfi

PHILIPS Mod. 2205.

PHILIPS Mod. 2405
PHILIPS Mod. RIÍ, 3 12
C/rádio

Total 1.650,00

313'm.r,

GRAVADORES
PHILIPS Mod. 3302 .

DIVERSOS

20 x 82,50

260'm.njai.

- 9

MONARETA - Tigrão,....
MONARETA- Adulto

—TIMES
SQOVEtÈ

IO

mensal»

10

JORNAl

-

Informe JB
Unui

senso

O Detran está'quepedindo ao Miaisproíba a produtório da Justiça
ção c a venda de birjnas e equipamentos de descarga de automóveis
que produzam ruidos acima de ,S5 de_/!)(..... O Ministério da Justiça não
pode deixar de ouvir um pedido tão
sensato do Detran.
Mi*

A patologia do ruído nem é uma
ciência tão nova assim. Uma pesquisa
recente Informou que o ruído c.xcessitio pode, literalmente, embriagar os
motoristas. Um teste de laboratório
revelou que. a um certo nivel de ruido. ratos perderam a fertilidade, tornaram-se homossexuais c devoraram
seus filhotes. O ruido é, com certeza,
um dos maiores agentes provocaclores
dc neuroses na sociedade moderna.
*

Com uma desenvoltura de matar
dc inveja os Jornalistas que vigiam o
portão do remoto retiro na esperanÇ'a de entrever um dos nossos astros,
o Sr. Miljanic, almoça, janta e toma
o café da manhã com Rlvellno & Cia.
Desde a última quartu-feira tem sido
assim.
* » *'
Quando Brasil c Iugoslávia entrarem em campo, em junho, o técnico inimigo, pelo jeito de andar de Jairzinho, saberá até se o Furacão dormiu direito na véspera. Como o time
vai jogar, c com quem Rivelino não
está-se dando no momento, Isso ele estara cansado de saber. Que nós somos
um povo hospitaleiro, é verdade. Mas
assim também é demais.

*

*

Numa cidade como a nossa, é
inevitável um certo índice de poluição
sonora. Por mais eficiente que seja a
aplicação dc uma Lei do Silêncio, as
próprias características da metrópole,
acabarão por violá-lu. Mas certos barulhos são co7iíro.cí.eis, e o das buzinas exóticas e descargas escancaradas é um deles.
Há] entretanto, uma contradição
fundamental em permitir a produção
c a venda e proibir o uso desses instrumentos ensurdecedores e neurotitantes; E' essa contradição que o pedido do Detran visa a eliminar, numa
demonstração de puro bom senso, que
precisa encontrar eco.
*

*

*

Enquanto essa proibição não entra em vigor, e enquanto ainda existem à venda esses instrumentos dc
tortura, os motoristas que tiveram a
infeliz idéia de instalá-los em seus
carros poderiam abster-se de usá-los
c. para beneficio geral, passar a usar
um outro equipamento gue ajuda
muito mais no transito: boa educação.

Bom

clima

Os Sr*. Carvalho Pinto, Adornarde Barros Filho c Pauio Salim Maluí
-=_ osTrès são candidatos à indicação
pela Arena para o Senado — estão
hoje em Campos de Jordão, que comemora o seu centenário c é conheeida pelo excelente clima. Além de
ser a cidade favorita do Sr. Paulo
Egidio Martins, futuro Governador dc
Sâo Paulo, que também lá se encontra.
A

Enquanto isso, a candidatura do
Sr. Carvalho Pinto acaba de ganhar
um sólido impulso, com o apoio que
recebeu da Federação e do Centro das
Indústrias de São Paulo.

c rise

à

. islã

Segundo dados do Serviço de Estatistica do MEC. de 1960 a 1973, no
ensino superior brasileiro, cresceu de
21 004 para 62 mil o número de professores. No mesmo período, o número
de alunos subiu de 93 202 para 836 469.
Foi entre 1965 e 1970 que ocorreu
o aumento e a desproporção maiores.
Enquanto o número de professores
aumentava em 64c7 no período, o de
alunos explodia com um aumento de
173 por cento.
Estes números são cio Projeto Uniplan, do Departamento dc Assuntos
Universitários do MEC, e foram apresentados no II Encontro de Reitores
e Diretores de Estabelecimentos de
Ensino Superior, realizado recentemente em Viçosa.
Segundo especialistas presentes
ao Encontro, se persistirem essas proporções entre o número de alunos e
de professores, dentro de pouco tempo
ocorrerá, fatalmente; uma ruptura
dc proporções catastróficas no ensino
superior brasileiro.

Entregando

o ouro

Um dos locai.s de mais dificil acesso no Rio de Janeiro, hoje, é o Retiro
dos Padres Jesuítas, na Gávea, onde
se concentra a Seleção Brasileira que
disputará o Campeonato Mundial dc
futebol. Menos para uma pessoa, o Sr.
Milun Miljanic, técnico da Iugoslávia
- nosso primeiro adversário cm Muliique:

Trçs

Marins

Se o livro do General Antônio de
Spínola foi o catalisador que acabou
dando no chão com o regime sala.arista — c como tal entra para a Historia — é preciso não esquecer uma
outra peça literária importante —
Novas Cartas Portuguesas — que também desempenhou o seu papel.
* * *
Nesse livro, as escritoras Maria
Velho da Cesta, Maria Isabel Barrcno
o Maria Teresa Horta identificavam
como causas maiores da opressão em
Portugal o Governo e o chauvinismo
do homem português. Por causa delc. as três Marias foram acusadas de
pornografia e processadas. A questão
ia em meio quando o General Spinola
entrou em cena. Dois livros na garganta ao mesmo tempo era demais, e
o promotor pediu a absolvição das autoras dé um deles.
* *

Uma das causas da opressão portuguesa — na colocação de um dos livros — já desapareceu. Resta conhecer a nova atitude do homem portugúês em relação as suas Marias.

<lo álcool

Petroquímica

No quadro das alternativas propostas para atenuar os efeitos da crise energética, ressurge o projeto tecn o'l ó gi c o de desenvolver a indústria petroquímica a partir da canade-açúcar, ou seja, do seu subproduto,
o álcool.
*

*

O assunto já foi resolvido tecnicamente, no passado. À época foi
abandonado pelos seus custos mais
elevados em comparação com a petroquímica a partir do petróleo. Hoje, a
cana pode sustentar a indústria petróquírriica a custos econômicos.
*

*

TAMANHOS GRANDES — Na Camlsarl. Novo Mundo,
roupas de todos os tipos, em manequins até o n,°
62. As camisas esporte vão ute o n.° 9 o as camisas
sociais têm mangas mais compridas, do ató 69 cm.
Av. Passos, 83 a 89, no Cenlro.

Domingo,

|J

BENEFÍCIOS

Pagar os benefícios legados por associados, com
absoluta rapidez, é uma praxe da CAPEMI. Os
números que publicamos invariavelmente nesta coluna atestam a verdade. No último dia 25, foi paga
a importância de Cr$ 659.095,01 (seiscentos e cinqüenta e nove mil noventa e cinco cruzeiros e um
centavo), em pecúlios, pensões e auxílio funeral.

CURRÍCULO
O Embaixador fi o r s t
Roendlg, casado com D.
Gerliii- Roeding e pai de
dois filhos, é diplomado em
Ciências Jurídicas pelas
Universidades de Berlim e
Lausanne e tem ainda o diplcma de Estudos Franceses. Depois de seu exame
para o Serviço Superior do
Ministério do Exterior foi
nomeado Vice-Cônsul e
ocupou os seguites cargos
na carreira diplomática:
Consulado-Geral em Ams-

terdã; Ministério do Exterior
em Bonn; promovido a seguir Conselheiro de Legação; Consulado em Nancy
(chefei, passando então a
Cônsul de Ia. Classe; novãmente Ministério do. Exte-rior em Bonn, seguida de
nomeação para Conselheiro
de Ia. Classe, atingindo
posteriormente o grau de
Ministro. Foi então secretario-geral da Comissão de
Reforma do Serviço Diplomático Alemão e dirigente
ministerial, antes de ser designado para o Brasil.

DA PRODUÇÃO

Com a finalidade de controlar a qualidade da
produção da CAPEMI, foi montado em âmbito narional, um sistema de verificação do agenciamento
de sócios. Os fiscais de produção, já nomeados para
as diversas Agências, foram submetidos a um programa de treinamento destinado a capacitá-los ao
exercício da função. A principal vantagem da nova
sistemática é possibilitar a detecção de desvios nos.
bons padrões de agenciamento instituídos pela
CAPEMI, com sua pronta correção, antes do processamento do ingresso de novos sócios. Com essa
iniciativa, a Cnixc vem prestar mais um serviço aos
seus quadros de associados e de agenciadores, oferecendo, aos primeiros, segurança e certeza de que
não serão vítimas de pessoas inexperientes e inescrupulosas e, aos segundos a proteção merecida do
bom nome conquistado por esses laboriosos cooperadores do engrandecimento da entidade, que são os
seus homens de venda.
ip

Portas leves para edifícios residenciais
e comerciais.
# Portas Industriais, automáticas, de
correr, eixo vertical e guilhotina.
Fabricadas de acordo com as Normas EB242 e EB-132 da ABNT,
aprovadas pelo Corpo
devidamente
e
de Bombeiros.
•
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vazia

Todos os jornais cia Guanabara
anunciaram uma reunião que seria
realizada ontem com a presença de
deputados estaduais da Guanabara e
do Estacio do Rio para debater, com o
lider Célio Borja, os problemas da fusão. Houve a reunião na hora e local
marcados. O que não houve foi o debate.
*

*
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LINHA PARA HOMEM
SUPER-FINA
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*

Poucas vrzes os observadores presentes assistiram a um encontro tão
vazio de substancia. O que se esperava que fosse a discussão de um tema
transcendental para duas comunidades que representam quase 10 milhões
de pessoas náo passou de um punhado
de orações pífias, dignas de batizados
e casamentos.
*

O MAIOR ESTOQUE DE PERFUMARIA DA GB.

BIJOUTERIAS FINAS

lata
gigante

19
(ragrãncias
dilerentes

COLÔNIA -LAVANOA
LOÇÃO-CREME

etc.

pola metade do preço!

a partir de crS 7,00

ROLET
(Enrolador de cabelo)
com 18 BOBBYS

EMAGRECEDOR
ANTI-CELULITE
EMAGRIL

partir do dia C. A teoria de Malthus será
discutida.
O 7.oo carioca poderá mudar-se vaia
a Fazenda Botafogo. Suas atuais instalações já não oferecem condições. Um cspeciaíista inglês contratado pela Riotur
estuda o assunto.
O Sr. Ernani Sátiro se declara tranquilo quanto á sucessão na Paraíba e,
nesse clima, aguarda o Senador Petrônio
Portela na quinta-feira, no seu Estado.
Alé o fim do ano, a Fazenda Modelo
de Gúaratiba, cm Campo Grande, ganhará um laboratório experimental para pesquisa de criação de camarões em cativeiro. Camarões livres estão cada ve7, mais
raros.
O tapeceiro Kennedy Bahia, quo o
chileno, filho de pai irlandês o mãe botivlária, vai ajudar a divulgar o Brasil
desenhando os padrões das toalhas que
a Artex exportará este ano.
O Secretário de Obras da Guanabara,
Sr. Emílio Ibrahim, garante que ate janeiro estará concluído o Túnel Noel Rosa,
que ligará Vila Isabel a Sampaio.
10 Dias dc Cultura — 1 Milhão dc
Livros será um happening litero-culUiral a realizar-se no MAM, entre 17 c 2U
dc maio. Haverá conferências e debates
sobre música popular, teatro, cinema, literatura, folclore, religião, esporte, etc, além
de venda de livros a preços populares.
Está sendo organizado pelo professor Eduardo Portella e pela Sra. Heloísa Lustosa,
do MAM.
O Estado-Maior das Forças Armadas
informa que não está analisando qualquer
trabalho sobre a redivisão territorial do
pais, nem foi incumbido pela Presidência
da República de estudar o assunto. A iniolatlva de tais estudos, se vierem a ser
leitos, cabe ao Ministério da Justiça, podendo o EMFA colaborar neles através da
sua Divisão de Pesquisas.

de crS 44,00 por crS 22,00

SHAMPOO PARA
TAPETES

VALISES

QW

1/2 litro
de crS 14,00
por apenas

de 38.00
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crS 19,00

crS 6,50

/v I
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i^i
tonalidade |V| 'S I
da pele
h\

de crS 16,00 por crS 9,00

de crS 27,00 por cr$ 14,00

CAIXINHAS
COM 16 VIDROS
DE COLÔNIAS
DIFERENTES!

VIDRINHOS DE
COLÔNIAS
PINHO,

por
crS.35,00

A

VIOLETA,
ETC.

de 69,00

ANTI-RUGAS

BASE LIQUIDA HAWAY

/.X/3

SKAY

BASE
TRANSLÚCIDA

DESODORANTE
- SECO
FAVOR
AEROSOL
lata
gigante
120 ml

Hi NTIMO

pote
gigante!

de crS 229,00 por cr$ 139,00

a partir de crS 3,50

a partir de crS 9,00

+

E' lamentável que os políticos
ainda não tenham descoberto o camlnho tão óbvio da sua recuperação
— que passa pelo trabalho e pela dedicação às comunidades que devem
servir.
O Sr. Célio Borja. por polidez,
conseguiu esconder o seu desapontamento, pelas questões básicas que esperava ver levantadas, e que não surgiram.

de crS 30,00 por crS 19,00

a cr$ 1,50

CREME PARA SEIOS

TALCOS
PERFUMADOS

12
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12
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ENRIGECE!

a partir de cr$ 2,00
DESODORANTE
AMBIENTE

de crS 30,00 por crS 15,00

de crS 35,00 por crS 16,00

COMPACTO LUXO

MASCARA NEGRA
LAMA NATURAL

de crS 20,00 por cr$ 10,00
de crS 15,00 por crS 7,00

de crS 25,00 por crS 12,00

AEROSOL

u
a crS 5,00
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v5* SPRAY

DEPILATÓRIOS
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do crS 34,00 por cr$ 19,00
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E
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LAVE O CARRO
SEM ENXUGAR
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de 10,00

OUTROS

COSMÉTICOS

a crS 4,00, 5,00,^6,00
CREMES:
Rejuvenescente
A baseae hormônios
Rovitalizadoras
Bio-Peeling
Limpeza
Hidratantes, etc. etc.
a partir de crS 12,00

COMPRAS ACIMA
DE Cr$ 800,00
TAMBÉM EM
6 VEZES

por
cr$ 5,00

de crS 6,90 por cr$ 3,00
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1.» Caderno

Br-io Horizonte Sucursal)
— O topázio imperial encontrado quarta-feira e m
Ouro Preto e exposto1 como
atração especial na Feira
de Pedras Preciosas de Belo
Horizonte, não provocou nova corrida às áreas de ocorróncia da pedra naquela cldade, ao contrário dc que
aconteceu no ano passado
e em 1968, época da primeira corrida.
O novo topázio, achado
pelo Sr. João Brás, um dos
empregados da niineradora
Vermelhão, pesa 750 qúllates (bruto), foi encontrado
nas lavras daquela firma
apenas 3 km do centro de
Ouro Preto, município que,
além da Sibéria, detém a
exclusividade na rcorrència
dessa pedra semlpreciosa.
Os veios dc topázio imperial de Ouro Preto se localizam na mesma região dc
uma das maiores reservas
mundiais de bajuxita. Alguns moradores humildes do
Bairro de Saramenha (local
dos veios) melhoraram de
vida achando destas pedras,
que os técnicos entretanto,
consideram de pouco valor
comercial por possuírem
muitas jacas. Dai, classificação de semiprcciosa.

O Brasil, agora, só tem a fazer
uma coisa: plantar e plantar cana,
que tem uma espetacular vantagem
sobre o seu competidor. Enquanto o
petróleo é um recurso natural não renovável, a cana pode ser produzida
para todo o sempre — enquanto liouver terra convenientemente fertilizada pelos produtos petroquímicos que
ela mesma vai permitir.

KYunião

(J

Chega ao Rio amanhã para uma permanência
oficial de dois dias o Embaixador da República Federal da Alemanha em Brasília, Sr Horst Roeding,
em sua primeira visita desde que assumiu o cargo,
em novembro do ano passado, substituindo o exchefe da Embaixada da Alemanha Ocidental, Sr.
,
Hermann Knoke.
Nesses dois dias, o Embaixador Roeding visitará o Governador Chagas Freitas, o Vice-Governador, o presidente da Assembléia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e os Comandantes do I Exército, da 3.a Zona Aérea e do
19 Distrito Naval, além do Instituto Cultural Brasil-Alemanha, a Escola Corcovado e o Asilo Alemão
de Amparo à Velhice.

ip

REDENÇÃO ÀS SUAS ORDENS

CONTROLE

28/4/74

Topázio em
Minas não
cansa corrida

Em princípio de junho próximo, deverá estar
concluído o Edifício Redenção, .construído pela
CAPEMI, dentro de sua política de proporcionar casa
"Redenção" localiza-se
própria a seus associados. O
na rua Barata Ribeiro, 720, em Copacabana. Cada
apartamento possui três quartos, dois banheiros sociais, demais dependências e garagem, em situação
privilegiada: nas suas proximidades funcionam casas
comercias dos mais variados gêneros, cinemas, teatros, colégios e, a poucos passos, a mais bela praia
do mundo. Se você é sócio da CAPEMI, ainda não
tem casa própria e deseja habilitar-se à compra de
um apartamento no Edifício Redenção, poderá visilá-lo hoje, das 12 às 16 horas. O ingresso no prédio
somente será permitido com a apresentação de uma
autorização expedida pelo Departamento Imobiliário
da CAPEMI, no 13.° andar da Sede — Senador Dantas, 117.

Lance-llvre
O metro paulisla inicia nos primeiros
dias ilc maio, sua segunda etapa de treinamento dos futuros usuários. Começara,
a correr nas sextas-feiras, para testar o
seu comportamento em horas dc rusli.
O Departamento de Turismo de Brasilia será elevado a nível cie Secretaria,
e a Capital ganhará uma empresa nos
moldes da Embratur. Procura-se iritensificar o turismo no planalto,
Os navios Lamatra, Augustos c Venezuela, da frota da FAO, começam a
pesquisar, na próxima semana, o litoral
que vai do Maranhão até a Bahia, para
determinar o potencial pesqueiro da costa
nordestina.
O Brigadeiro Deoclêcio Siqueira, diretor do DAC. reúne-se na quinta-feira com
dirigentes da Infraero, para discutir a
situação cios aeroportos brasileiros e programas de recuperação em regime cie urgência.
A escritora Maria Helena Cardo/.o informa que não dá nem vende mais nenhum quadro do seu irmão, o escritor Lúcio Cardo/.o. Ficam todos na família.
O Sr. Naglb Audi (Grupo Audíj embarcoü ontem para a Europa, dando-se
como desligado (1« mercado financeiro.
venderá suas três organizações que operam no setor, ficando com as outras oito,
nas áreas comercial c Industrial.
O presidente do BNH, Sr. Maurício
Scliiiloian, visitando as origens. Iistá no
Paraná.
« Os mineiros estão com muita difleuldade de. chegar a Brasília. A estrada que
os liga á Capital é um buraco só.
O Ministro Rangel Heis estará no Rio
na quinta-feira. Entre outras coisas, vem
condecorar o ex-Mlnlstro Gibsnn Barbosa.
O professor Jacques Lambert, a convite da Aliança Francesa, dará no Rio um
curso sobre Demografia. Será na ABI, a

BRASIL

Novo Embaixador alemão
visita o Rio pela l.a vez e
terá encontro com Chagas

Qapemh informa

A ROTINA DOS
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A

PREÇOS

Fundação
edita livros
para cegos
São Paulo (Sucursal)
— A Fundação para o
Livro do Cego no Brasil
produziu, cm B r a i 11 e ,
desde a sua criação em
março de 1946, 1 27 1
títulos, totalizando
450 729 volumes. O órgão teve de im portar
maquinaria americana c
inglesa para impressão
e m caracteres aumentados e para livros falados.
Tendo a sua própria
imprensa Braille, nesses
28 anos de existência a
Fundação vem atendeudo, gratuitamente, pedidos de livros e outros
materiais de leitura, escrita, cálculo e recreação, tanto de nações sulamericanas quanto da
África e Portugal.
No ano passado, a
Fundação imprimiu oito
obras didáticas de tipos
ampliados, num total dc
800 exemplares, sendo
que, na unidade do livro
falado, foram gravadas,
de abril de 1972 a junho
de 1973, 68 obras de que
resultaram 745 cópias
em cassette.

Espanha
fará mostra
no Anhembi
São Paulo (Sucursal) —
Uma exposição de produtos
espanhóis será realizada no
Parque Anhembi, de 14 a 23
de maio, segundo informou
o conselheiro comercial da
Embaixada da Espanha, Sr.
Jaime Comenge. A mostra
será a maior que seu pais
promove até hoje no exterior e reunirá desde arte e
cultura hispânicas a sofisticados equipamentos.
Estarão presentes, na exposição, setores relaciona"engelos com projetos de
consultoria,
de
nharia e
desde o desenvolvimento regional agrário e turístico
do
até projetos completos
rodovias, irrigação ou complexos industriais, bem como equipamentos para indústrias hoteleira, domes tica, siderúrgica, aeroespaciai, ferroviária e naval.
Os produtos e artigos de
consumo da mostra serãc
os mais diversos, como os
de alimentação em toda a
gama tecnológica que envolve a sua industrialização,
além de armas de caça,
brinquedos e livros, assim
como moderno material dicUUlco. O bom gosto será
mostrado na arte e na cultura com diversas manííestações no campo da moda,
do artesanato e da arte em
geral. Da mostra participarão também empresas de
serviços, além de bancos e
financeiras.

INCRÍVEIS!
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Roupas de couro sob
medida. — Bolívar, 80-D
— Copacabana.
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TAMANHOS GRANDES - Na Camisaria Novo Mundo,

liom

senso

O Detran cs.tá pedindo no Ministério da Justiça que proiba a produção e fi venda de buzinus e equipaautomóveis
mentos de descarga de
que produza7ii ruídos aci/na de 85 dccibéis. O Mi7iistério da Justiça não
pode deixar de ouvir um pedido tão
sensato do Detran.
,
ik

*

*

A patologia do ruido nem é u/na
ciência tão nova assim. Uma pesquisa
recente informou que o ruido excessivo pode, literalmente, embriagar os
Um teste, de laboratório
motoristas.
revelou que, a um certo nivel dc ruido. ralos perderam a fertilidade, tornaram-se homossexuais e devo/aram
seus filhotes. O ruido é, com certeza,
um dos maiores agentes provocadores
dc neuroses nu sociedade moderna.
*

?

Numa
cidade como a nossa, ê
inevitável um certo índice de poluição
sonora. Por mais eficiente que seja a
aplicação de uma Lei do Silêncio, as
próprias características da metrópole
acabarão por violá-la. Mas certos barulhos são controláveis, c o das butinas exóticas e descargas escancaradas é um. deles.

* *

Há, entretanto, uma contradição
fundamental em permitir a produção
c a venda c proibir o uso desses i?istrumentos ensurdecedores e neurotizantes. E' essa contradição que o pedido do Detran visa a eliminar, numa
demonstração de puro bom senso, que
precisa encontrar eco.
-

*

+

Enquanto essa proibição não cntra em vigor, c enquanto ainda exisdc
tem à venda esses instrumeritos
tortura, os motoristas que tiveram a
infeliz idéia de i7istalü-los e»i sciíí*
carros poderiam abster-se de usá-los
c, para be/ieficio geral, passar a usar
ajudu
um outro
equipamento que
7iiuito mais 7io tru/isito: boa educação.

B tini

clima
li>

Os Srs. Carvalho Pinto. Ademar
de Barros Filho e Paulo Sallm Maluf
—- os três são candidatos à indicação
pela Arena para o Senado — estão
hoje em Campos de Jordão, que comemora o seu centenário e é conhecida pelo excelente clima. Além de
ser a cidade favorita do Sr. Paulo
Egidio Martins, futuro Governador de
Sáo Paulo, que também Ia se encontra.
¦fe

*

Enquanto isso, a candidatura do
Sr. Carvalho Pinto acaba de ganhar
um sólido impulso, corn o apoio que
recebeu da Federação e do Centro das
Indústrias de São Paulo.

Crise

à vista

Segundo dados do Serviço de Estatistica do MEC, de 1960 a 1973, no
ensino superior brasileiro, cresceu de
21 064 par.a 62 mil o número de professores. No mesmo periodo. o número
de alunos subiu de 93 202 para 336 469.
*

Foi entre 1965 e 1970 que ocorreu
o aumento e a desproporção maiores.
Enquanto o número de professores
aumentava em 64% no período, o de
alunos explodia com um aumento de
173 por cento.

*

Estes números são do Projeto Uniplan, do Departamento de Assuntos
Universitários do MEC. e foram apresentados no II Encontro de Reitores
e Diretores de Estabelecimentos de
Ensino Superior, realizado recentemente em Viçosa.
Segundo especialistas presentes
ao Encontro, se persistirem essas proporções entre o número de alunos c
de professores, dentro de pouco tempo
ocorrerá, fatalmente, uma ruptura
de proporções catastróficas no ensino
superior brasileiro.

Entregando

o ouro

Um dos locais de mais difícil acesso no Rio de Janeiro, hoje, é o Retiro
dos Padres Jesuítas, na Gávea, onde
se concentra a Seleção Brasileira que
disputará o Campeonato Mundial de
futebol. Menos para uma pessoa, o Sr.
Mílaii Miljanlc, técnico da Iugoslávia
— nesso primeiro adversário em Munlque.

todos

de

roupas

Com mim desenvoltura cie matar
de Inveja o.s jornalistas que vigiam o
portão do remoto retiro na esperança de entrever um dos nossos astros,
o Sr. Miljanlc, almdga', janta e toma
o café da manhã com Rivelino & Cia.
Desde a última quarta-feira tem sido
assim.

sociais
Av.

lôm

mangas
a

Passos, 83

em

alé

manequins

o

n.°

mais

compridas,

de

aló 69

cm,

89, no Centro.

* * *

Iugoslávia erTQuando Brasil e
trarein em campo, em junho, o técnico inimigo, pelo jeito de andar de JaIrzínho, saberá até se o Furacão dormiu direito na véspera. Como o time
vai jogar, e com quem Rivelino não
está-se dando no momento, Isso ele estara cansado de saber. Que nós somos
um povo hospitaleiro, é verdade. Mas
assim também é demais.

I res Marias
Se o livro do General Antônio de
Spinola foi o catalisador que acabou
dando no chão com o regime salazarista —- e como tal entra para a História — é preciso não esquecer uma
outra peça literária importante —
Novas Cartas Portuguesas — que também desempenhou o seu papel.
*

*

escritoras Maria
Nesse livro, as
Velho da Costa, Maria Isabel Barreno
e Maria Teresa Horta identificavam
como causas maiores da opressão em
Portugal o Governo e o chauvinismo
do homem português. Por causa de-v
le, as três Marias foram acusadas de
pornografia e processadas. A questão
ia cm meio quando o General Spinola
entrou em cena. Dois livros na garganta ao mesmo tempo era demais, e
o promotor pediu a absolvição das autoras de um deles.

* * *

Uma da.s causas da opressão portuguesa — na colocação de um dos livros — já desapareceu. Resta conhecer a nova atitude do homem português em relação as suas Marias.

Petroquímica

álcool

do

No quadro das alternativas propostas para atenuar o.s efeitos da crise energética, ressurge o projeto tecn o 1 ó gi c o de desenvolver a indústria petroquímica a partir da canade-açúcar, ou seja, do seu subproduto,
o álcool.

*

•

O assunto já foi resolvido tecnicamente, no passado. A época íoi
abandonado pelos seus custos mais
elevados em comparação com a petroquímica a partir do petróleo. Hoje, a
cana pode sustentar a indústria petroquimica a custos econômicos.

»

CapemL informa
REDENÇÃO ÀS SUAS ORDENS,
Em princípio de junho próximo, deverá estar
construído
concluído
Edifício
Redenção,
o
pela
CAPEMI, dentro de sua política de proporcionar casa
"Redenção"
localiza-se
própria a seus associados. O
na rua Barata Ribeiro, 720, em Copacabana. Cada
apartamento possui três quartos, dois banheiros sociais, demais dependências e garagem, em situação
privilegiadat nas suas proximidades funcionam casas
comercias dos mais variados gêneros, cinemas, teatros, colégios e, a poucos passos, a mais bela praia
do mundo. Se você é sócio da CAPEMI, ainda não
tem casa própria e deseja habilitar-se à compra de
um apartamento no Edifício Redenção, poderá visitá-lo hoje, das 12 às 16 horas. O ingresso no prédio
somente será permitido com a apresentação de uma
autorização expedida pelo Departamento Imobiliário
da CAPEMI, no 13.° andar da Sede — Senador Danlas, 117.

A ROTINA DOS BENEFÍCIOS
Pagar os benefícios legados por associados, com
Os
absoluta
rapidez, é uma
praxe da CAPEMI.
números que publicamos invariavelmente nesta coluna atestam a verdade. No último dia 25, foi paga
a importância de CrS 659.095,01 (seiscentos e cinqüenta e nove mil noventa e cinco cruzeiros e um
centavo), em pecúlios, pensões e auxílio funeral.

BRASIL

Domingo,

[1

iniciativa, a Caixc vem prestar mais um serviço aos
seus quadros de associados e de agenciadores, oferecendo, aos primeiros, segurança e certeza de que
não serão vítimas de pessoas inexperientes e inescrupulosas e, aos segundos a proteção merecida do
bom nome conquistado por esses laboriosos cooperadores do engrandecimento da entidade, que são os
seus homens de venda.

Belo Horizonte Sucursal)
— O topázio imperial encontrado quarta-feira c m
Ouro Preto e exposto como
atração especial na Fel.*a
de Pedras Preciosas de Belo
Horizonte, não provocou nova corrida às áreas dc ocorrência da peJra naquela cldade. ao contrário do que
aconteceu no ano passaJo
e em 19(i8, época da primeira corrida.

terdã; Ministério do Exterior
cm Bonn; promovido a seguir Conselheiro de Legacão: Consulado cm Nancy
(chefe t, passando então a
Cônsul de Ia. Classe; novãmente Ministério do Exterior em Bonn, seguida de
nomeação para Conselheiro
atingindo
Classe,
ia.
de
posteriormente o grau de
Ministro. Foi então secretario-geral da Comissão de
Reforma do Serviço Diplomático Alemão e diligente
ministerial, antes de ser designado para o Brasil.

CURRÍCULO
Horst
Embaixador
O
Roendi*,', casado com D.
Gcrling Roeding é pai de
dois filhos, c diplomado em
Ciências Jurídicas pelas
Universidades dc Berlim e
Lausanne o tem ainda o diploma de Estudos Franceses. Depois de seu exame
para o Serviço Superior do
Ministério do Exterior foi
nomeado Vice-Cónsul e
ocupou os seguites cargos
diplomática:
carreira
na
Consulado-Geral em Ams-

Portas Leves para edifícios residenciais
e comerciais.
automáticas, de
Industriais,
Portas
#
correr, eixo vertical e guilhotina.
Fabricadas de acordo com as Normas EB242 e EB-132 da ABNT,
e' devidamente aprovadas pelo Corpo
de Bombeiros.

•

©

VENDAS E INFORMAÇÕES:
LENTZ S.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Av. Brasil n.° 15.455 - tucas — Rio
Telefone: PABX: 391-0850

GB

<p

vazia

Todos os jornais da Guanabara
anunciaram uma reunião que seria
de
realizada ontem com a presença
deputados estaduais da Guanabara e
do Estado do Rio para debater, com o
lider Célio Borja, os problemas da fusão. Houve a reunião na hora e local
marcados. O que não houve foi o debate.

*

»

O MAIOR ESTOQUE DE PERFUMARIA DA GB.

BIJOUTERIAS FINAS

E' lamentável que os politicos
ainda não tenham descoberto o camlnho tão óbvio da sua recuperação
— que passa pelo trabalho e pela de-,
dicação às comunidades que elevem
servir.
O Sr. Célio Borja, por polidez,
conseguiu esconder o seu desapontamento, pelas questões básicas que esperava ver levantadas, e que não surgiram.

partir do dia 6. A teoria dc Malthus será
discutida.
O 7,oo carioca poderá mudar-se para
a Fazenda Botafogo. Suas atuais instalacões já náo oferecem condições, Um cspcciaíista inglês contratado pela Riotur
estuda o assunto.
O Sr. Ernani Sátiro se declara tranquilo quanto á sucessão ria Paraíba c,
nesse clima, aguarda o Senador Petrònio
Portela na quinta-feira, no seu Estado.
Alé o fim do ano, a Fazenda Modelo
dc Guaraliba, cm Campo Grande, ganhará um laboratório experimental para pesqttisa dc criação dc camarões cm cátlveiro. Camarões livres estão cada vez mais
ra ros.
O tapeceiro Kennedy Bahia, que c
chileno, filho de pai irlandês e mãe boliviana, vai ajudar a divulgar o Brasil
desenhando os padrões das toalhas que
a Artex exportará este ano.
O Secretário dc Obras da Guanabara,
Sr. Emilio Ibrahim, garante que até janeiro estará concluído o Túnel Noel Rosa,
que ligará Vila Isabel a Sampaio.
10 Dias de Cultura — 1 Milhão de
Livros será um happening litcro-cultural a realizar-se no MAM, entre 17 e 26
de maio. Haverá conferências e debates
sobre música popular, teatro, cinema, literatura, folclore, religião, esporte, etc, além
de venda de livros a preços populares.
Está sendo organizado pelo professor Eduardo Portella e pela Sra. Heloísa Lustosa,
do MAM.
O Eslado-Maior das Forças Armadas
informa que não está analisando qualquer
trabalho sobre a redivisáo territorial do
pais, nem foi incumbido pela Presidência
da República dc estudar o assunto. A inicia Uva de tais estudos, se vierem a ser
feitos, cabe ao Ministério da Justiça, podendo o EMFA colaborar neles através da
sua Divisão dc Pesquisas,

LINHA PARA HOMEM
SUPER-FINA

LAQUE AEROSOL
ASPA

COLÔNIAS

*

Poucas vezes os observadores presentes assistiram a um encontro tão
vazio de substancia. O que se esperava que fosse a discussão de um tema
transcendental para duas comunidades que representam quase 10 milhões
de pessoas não passou de um punhado
dc orações pífias, dignas de batizados
e casamentos.
» * *

Caderno

Chega ao Rio amanhã para uma permanência
oficial dc dois dias o Embaixador da República Federal da Alemanha cm Brasília, Sr Horst Roeding,
em sua primeira visita desde que assumiu o cargo,
cm novembro do ano passado, substituindo o exchefe da Embaixada da Alemanha Ocidental, Sr,
Hermann Knoke.
Nesses dois dias, o Embaixador Roeding visitará o Governador Chagas Freitas, o Vicc-Govemador, o presidente da Assembléia Legislativa, o presidente cio Tribunal de Justiça do Estado e os Comandantes do I Exército, da 3." Zona Aérea e do
V> Distrito Naval, além do Instituto Cultural Brasil-Alemanha, a Escola Corcovado c o Asilo Alemão
de Amparo à Velhice.

O Brasil, agora, só tem a fazer
uma coisa: plantar e plantar cana,
que tem uma espetacular vantagem
sobre o seu competidor. Enquanto o
petróleo é um recurso natural não renovável. a cana pode ser produzida
para todo o sempre — enquanto houver terra convenientemente fertilizada pelos produtos petroquímicos que
ela mesma vai permitir.

K eumao

I."

Topázio em
Minas não
causa corrida

*

*

| ]

Novo Embaixador alemão
visita o Rio pela I .a vez e
terá encontro eom Chagas

CONTROLE DA PRODUÇÃO
a finalidade de controlar a qualidade da
produção da CAPEMI, foi montado em âmbito na:ional, um sistema de verificação do agenciamento
de sócios. Os fiscais de produção, já nomeados para
as diversas Agências, foram submetidos a um proao
grama de treinamento destinado a capacitá-los
exercício da função. A principal vantagem da nova
sistemática é possibilitar a detecção de desvios nos
instituídos pela
de agenciamento
bons padrões
CAPEMI, com sua pronta correção, antes do processamento do ingresso de novos sócios. Com essa

2B/4I7Â

O novo topázio. achado
pelo Sr. João Brás, um dos
empregados da mineradora
Vcrmelhão, pesa 750 qullates i bruto i, foi encontrado
nas lavras daquela firma
apenas 3 km do centro de
Ouro Preto, município que,
além da Sibéria, detém a
exclusividade na • corrência
dessa pedia semipreciòsa,
O.s veios de topázio imperial de Ouro Preto se lecalizam na mesma região de
uma da.s maiores reservas
mundiais de bauxita. Alguns moradores humildes do
Bairro de Saramenha (local
dos veios» melhoraram de
vida achando destas pedras,
que os técnicos entretanto,
consideram de pouco valer
comercial
p o r possuírem
muitas jacas. Dai. classificação dc semipreciòsa.

Com

il

lata
19
Iragrâncias
diferentes
a partir

do preço !

metade

pela

®

de crS

tflBiiH
de crS 229,00 por crS 139,00

7,00

EMAGRECEDOR
ANTI-CELULITE
EMAGRIL

ROLET
(Enrolador de cabelo)
com 18 BOBBYS

pote
gigante !

de crS 44,00 por crS 22,00

SHAMPOO PARA
TAPETES

VALISES

SKAY

gigante

COLÔNIA-LAVANOA
LOÇÀO-CREME
otc.
a partir de crS 3,50

a partir de crS 9,00

1
de crS

BASE
TRANSLÚCIDA

DESODORANTE
ÍNTIMO - SECO
FAVOR
AEROSOL
lata
gigante
120 ml
16,00 por crS

toda
tonalidade
da pele

BASE

|>
I *•

VIDRINHOS DE
COLÔNIAS

CAIXINHAS
COM 16 VIDROS
DE COLÔNIAS
DIFERENTES!

PINHO,
VIOLETA,

-E5Sde

F9l

de crS 27,00 por crS 14,00

9,00

1/2 litro

Lance-livre
O metrô paulista inicia nos primeiros
dias dc maio, sua segunda etapa dc treinamento dos futuros usuários. Começará
a correr nas sextas-feiras, para testar o
seu comportamento em horas de rush.
O Departamento de Turismo de Brasília será elevado a nivel dc Secretaria,
e a Capital ganhará uma empresa nos
moldes da Embratur. Procura-se intensificar o turismo no planalto.
Os navios Lamatra, Augustus c Vcnezuela, da frota da FAO, começam a
pesquisar, na próxima semana, o litoral
o,ue vai do Maranhão ate a Bahia, para
determinar o potencial pesqueiro da costa
nordestina.
O Brigadeiro Dcoclécio Siqueira, diretor do DAC, reúne-se na quinta-feira com
dirigentes da Infraero, para discutir a
situação dos aeroportos brasileiros e programas de recuperação em regime de urgéncia.
A escritora Maria Helena Càrdozo informa que não dá nem vende mais nenhum quadro do seu irmão, o escritor Litcio Cardozo, Ficam todos na família.
O Sr. Nagib Audi (Grupo Audi) cmbarcou ontem para a Europa, dando-se
como desligado do mercado financeiro.
VEetidêrá suas três organizações que operam no setor, ficando com as outras oito,
nas áreas comercial c industrial.
O presidente do BNH, Sr. Maurício
Schulman, visitando as origens. Está no
Paraná.
O.s mineiros estão com muita dificuldade de chegar a Brasília. A estrada que
os liga á Capital é um buraco só.
O Ministro Rangel Reis estará no Rio
na quinta-feira. Entre outras coisas, vem
condecorar o ex-Ministro Gibson Barbosa.
O professor Jacques Lambert, a convite da Aliança Francesa, dará no Rio uni
curso sobre Demogrnfia. Será na ABI, a

tipos,

os

As camisas espotle váo alé o n,° 9 e as camisas

62.

DO

crS 14,00
por apenas
¦ crS 6,50

de 38-00
por
crS 19,00

ANTI-RUGAS

LIQUIDA HAWAY

ETC.

de 69,00
por
crS.35,00

A

de crS 30,00 por crS 19,00

a crS 1,50

CREME PARA SEIOS

TALCOS
PERFUMADOS

12
cores

12
Iragrâncias

\m

ENRIGECE!
a partir de

de crS 30,00 por crS 15,00

crS 2,00

COMPACTO

DESODORANTE
AMBIENTE

LUXO

MÁSCARA NEGRA
LAMA NATURAL

a crS

de crS 20,00 por crS 10,00
de crS 15,00 por crS 7,00

5,00

CERA A FRIO
de crS 34,00 por crS 19,00

CENTENAS

LAVE O CARRO
SEM ENXUGAR

'de

DE

:nf

de 10,00
por
crS 5,00

5=55cr$ 6,90 por cr$ 3,00

OUTROS

COSMÉTICOS

APROVEITEM!!

COMPRAS ACIMA
DE Cr$ 800,00
TAMBÉM EM
6 VEZES

/fi^-jn^

12 ricas
Iragrânciat

LIQUIDO
a cr$ 8,00

Rejuvenescente
A base oe hormônios
Revitalizadoras
Bio-Peeling
Limpeza
Hidratantes, etc. etc.
a partir de crS 12,00

de crS 25,00 por crS 12,00

DESODORANTE
SPRAY

DEPILATÓRIOS

CREMES:

s

AEROSOL

u

a crS 4,00, 5,00, 6,00

de crS 35,00 por crS 16,00

A

São Paulo (Sucursal)
— A Fundação para o
Livro do Cego no Brasil
produziu, em B r a i 11 e ,
desde a sua criação em
marco de 1946. 12 7 1
títulos, t o t a li z a n d o
450 729 volumes. O órgão teve de im portar
maquinaria americana e
inglesa para impressão
c m caracteres aumentados e para livros falados.
Tendo a sua própria
imprensa Braiüe, nesses
28 anos de existência a
Fundação vem atendendo, gratuitamente, pedidos de livros e outros
materiais de leitura, escrita, cálculo e recreação, tanto de nações sulamericanas quanto da
África e Portugal.
No ano
passado, a
Fundação imprimiu oito
obras didáticas de tipos
ampliados, num total de
800 exemplares, sendo
que. na unidade do livro
falado, foram gravadas,
de abril de 1972 a junho
de 1973, 68 obras de que
resultaram 745 cópia s
em cassette.

S. Paulo fica
com 5 prêmios
da Loteria
Saiu para São Paulo, com
o bilhete 43 269. o primeiro
prêmio (Cr$ 600 mil) da extração de ontem da Loteria
Federal. Ainda para São
Paulo foram sorteados os
bilhetes 28 300 (29 prèmlol,
36 933 (49 prêmio i e 38 217
159 prêmio), além do prêmio
extra (Cr$ 100 mil) para o
bilhete 02 454. O terceiro
prêmio i bilhete 30 1271 ficou para a Guanabara.
O.s outros sorteados foram: os 18 bilhetes correspondentes às aproximações
anteriores e posteriores ao
19 prêmio (Cr$ 1500,00);
todos os bilhetes terminados com a centena 269 (Cr$
1500,00); todos os terminados com as centenas 179 e
554 (CrS 280.00); todos os
terminados com as dezenas
17, 27, 33, 66, 67, 68, 70, 71, 72
e 00 iCr$ 80,001. O mesmo
prêmio coube aos bilhetes
terminados com o algarismo 9.

PREÇOS

ANTON ELy

Fundação
edita livros
•a cegos
par

;"f

INCRÍVEIS !

BOJd^lW E

AV, COPACABÂNà;533Ò ^ÔííANDÂJR;

ABERTO DE SEGUNDA À SÁBADO ATÉ 21 HORAS

cas?
Roupas de couro sob
medida. - Bolívar, 80-D
— Copacabana.
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Caso Hearst faz iria 1S
fins Anígplès (AP-JB) —

queria o dinheiro em troca
de um plano para libertar
a jovem.
O KBI Informou que Jones enviou três cartas ao
pai de Patrícia, exigindo o
dinheiro. Este deveria ser
entregue em notas de valor
pequeno e colocado em uma
cabina telefônica. Segundo
os agentes, as cartas tam-

Agentes do FBI prenderam
na manhã de ontem Ralpli
Lee Joncs, que tentou obter
100 mil dólares iCr$ 055
mil) do magnata Randolph
Hcarst, pai de Patrícia, sequestrada pelo Exército
Simbionês de Libertação. O
detido, que disse mão ter
participado do seqüestro,

1 preso

Manifestação
j)C(/c saída
cie II Nixón

biim Indicavam que as vichis cio outros filhos dos
Hearst estavam cm perigo.
As revelações policiais lorum feitas pelo chefe do
FBI em São Francisco, William Sullivan, em comunicaclo divulgado à Imprensa.
Joncs está proso na cadela
de Glandale sob acusação
de extorsão.

Washington 1AFP-JB1 —
Milhares de pessoas reuniram-se ontem em Wa.shlngtem para pedir a destituic;ão do Presidente Richard
Nixon, na primeira manitestação popular desde outubro do ano passado, c|iiando foi destituído o promotor especial do caso Watergate, Archibald Cox, Na
ocasião, durante dois dias,
houve protestos espontâneos
diante da Presidência. O
Presidente Nixon não pre.sondou a manifestação de
ontem, porque se encontra
em sua residência de Càmp
Davicl.
Enquanto Isto. soube-se
em Washington que o cxSecretario da Casa Branca,
H. S. Haldeman, dispunha
cie fundos secretos que lhe
permitiam fazer doações a
certos membros do pessoal.
A revelação foi feita por
Lawrence Highy, ex-colaborador de Haldeman, durante um interrogatório por
parte do Juiz federal Gharles Richery. o ex-assessor
de Nixon será julgado provavelmente em julho.

Petit-Pan 3 l/2çt
"MINI"
Em U.Q.A. chamam-na
lEVfS. DECORATIVAS I EM CORES

WT As mais modernos linhas de lAmpuctos tle alta eficiência e elevada vida útil. ^H
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EXPOSIÇÃO E VENDAS
RUA FREI CANECA, 99
Tols.: 242-5333,
222-2252 o 232-5410
VENDEDORES Á DOMICILIO

VIENO

Um roteiro inesquecível dedicado
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. Chicago (AP-UPI-AFPJB) — Após 24 horas de tensão, cerca de 10 mil residentes
no setor Sul de Chicago comejaram a voltar ontem para
suas casas, de onde foram retirados por causa de um vazamento cm um dos depósitos
químicos do complexo industrial Bulk Terminais Co.
O vazamento, ocorrido na
noite de sexta-feira, lançou
uma névoa azul, que alcançou
uma altura de 4 mil metros e
manteve-se durante várias horas na atmosfera. Inicialmente informou-se que o gás não
era nocivo à saúde, mas depois de algumas horas os especialistas disseram que a névoa

SÃO

BARILOCHE ESPECIAL

Pi

UMA

EMPRESA

DO

Ouro

Ida e volia em avião — vários roteiros com ingressos
Partida: 09 de junho
Regresso: 0o de julho.

- Pfítnejf.a Classe em Turismo

NTIK

de

GRUPO

ECONÔMICO
(Buenos Aires o Barilochc)
Ida e volta em avião — duração 12 dias
Todas as sextas-feiras.

Partidas:

FEITIÇO

Preocupação

BRANCO

A operação-zebra consiste
apenas no seguinte: um 'talvez
dois ou mais) negro segue um
branco (às vezes dois) que euminha por uma rua e, sem qualquer motivo aparente, atira por
trás e à queima-roupa com uma
pistola automática calibre 32.
O nome da operação-zebra
joi emprestado do canal de rãdio usado pelas jorças especiais
que tentam capturar o assassino (ou assassijios), e não, como
se poderia supor, de algum jogo
de palavras envolvendo a cor da
pele dos criminosos e das vítimas.
Uma questão sobretudo
preocupa as autoridades: tais
casos serão amostras do que podera ocorrer no futuro? A Califórnia e particularmente a rcgiào da baia de San Francisco
produziram nas últimas décadas
tendências que depois varreram
o país costa a costa.
Vários exemplos podem ser
lembrados. Os distúrbios estudantis de Berkeley: a rebelião
negra de Watts; os panteras negras; a revolução das drogas que
explodiu sobre o pais a partir de
um festival de jovens no bairro
Haigt-Ashbury. de San Francisco; o surgimento, há mais de
10 aiios, de uma ativa liga de
amor livre; ou o até agora misterioso caso da adesão de Patricia Hearst ao Exército Simbionés de Libertação, pelo qual
foi seqüestrada.

do Igu.içú/ Assunção/ Buenos Aires/Bimloehe)
Ida e volta em avião — duração 15 dias
Partida: 03 de julho
Regresso: 17 de julho.
(Foi

H

BARSLOCHE...

5 ROTEIROS À SUA ESCOLHA
SÃO FIDÉLIS - 4 de maio.
A partir de Cr$ 145,00
GRÀ-CIRCUITO

EXCURSÃO ANDINA
(Buenos Air^s/Barilochc/Santiago do Chile)
Ida e volta em avião — duração 14 dias

INTERNACIONAL

URUGUAI
ARGENTINA PARAGUAI,
Sul tio
BR AM'.
incluindo
Brasil, Punia deí Este, Montevidéu, Buenos Aírps, Norte da Arpcnt na,
Aiáunçâj, Cataratas d*? Iguaçu, etc. Partidas:
10 de ma;o; 05 junho.

SUL

DO

BRASIL

-

URUGUAI

-

DO

Riteiro
ínteiramenti
Asji
GUARANI,
e-n
Paraná etc. P-u tidas:

FOZ
Saídas

Iodas

EM

IGUAÇU

ando

as

DO

SUL

BRASIL

Vale do Itajaí, Roteiro das Praias,
A mais completa excursão ao Sul
09 iunh;.

SUL

DO

BRASIL

ASSUNÇÃO

HOTEL
Hospedagem
no
a:falto.
Londrina,
Norte
do
Cataratas,
Velha,
lio; 17 JLtihc.

17

DO

-

IGUAÇU

DESDE

1 SOO

TOM

MAIOR

Campos do JcrdJo, Rio Quente, Triângulo AAineiro, Goiânia, Gruta de
Maquine, Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas do Campo, ele. Saídas:
05 e 19 de maio; 17 de junho.

S0LETUR

13,

17,

18,

22

e

23

de

iulho.

DA FLÓRIDA

CRUZEIRO MARÍTIMO
"COSTA DO OURO"
(Cão Sebastíão/Sanios/Angra dos Reis)
"Anna
Navio
Ncry" — duração 3 dias
Partida: 28 de junho — 18:00 horas
Regresso: 30 de junho — 21,00 horas.

Novo e sensacional roteiro, agora em 13 das.
Ida pelo literal, atravéssando a monumental ponte Presidente Costa e Silva, que liga o Rio a
Niterói,
incluindo
Vitória,
Guarapan,
Monle
Pasccal,
Porto
Seguro,
ilaburió, Ilhéus, etc, 5 dias em Salvador.
Regresso pelo inteior.
Partidas: 11 de maio; 07 de junho.

EM

12,

Ida e volta em avião — duração 27 dias
15 de junho — 13, 20 e 27 de iulho.

DO
Cataratas do
só!
Saídas:

8,

EUROPA E NEW. YORK

dos Pampas, do Vinho e da Uva.
do País.
12 e 25 maio;
Partidas:

das
uma

7,

(Miami c Disneyworjd)
Ida e volta em avião — duração 13 dias
Partida: 15 de julho
Regresso: 27 de Julho.

Parlidas:

MARAVILHOSO

3,

GRANDE CIRCUITO

PARAGUAI

O pitoresco Sul brasileiro com o espetáculo :oberbo
Duas
Iguaçu.
espetaculares
excursões
reunidas
em
12 e 25 de maio; 09 junho.

BRASÍLIA

dias

ÒNIBUS-LEITO

COM CATARATAS
IGUAÇU

BAHIA.

Partida

ARGENTINA

Ida terrestre e regresso marítirru ou aérea. JotivÜle,
Blumenau, Camberiú, Torre-, Ca/ias do Sul, Porto Alegre, Punta dei Este, Buitics Aires,
Ciudad de ks Nines etc. S-.idas: 04 maio e Oo de julho.

FOZ

UM SONHO

(Buenos Aires e B.iriloche)
Ida e voha em avião — duração 11 dias.
Partidas: dias 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 13, 22 c 23
iulho.

FESTA DA LAGOSTA

CRUZEIRO MARÍTIMO A MANAUS
(Salvador/Belém/Manaus/For lakia/Recife/Santos)
"Anna
Nery" — duração 25 dias
Navio
Partida:

02

Regresso:

de
26

iulho
de

julho.

V*^. .
MELHORES INFORMAÇÕES:

INFORMAÇÕES E VENDAS:
RUA DA QUITANDA. 11 - 4? «ndjr
Teli.: 221-4676 221.4638 • 232-6829
EMBRATUR 92-GB - Cal.gori. A.
RIOTUR: T-116
"A"
PAXTURRui
Vilt.
Pirjji, 351,
Embulur
154
loja
GUANATUR:
Av.
Cop.bje.n i, 793,
14 Embratur
103
loji

RUA MÉXICO, 116-A—Embratur, 121-Cat-A1
-

L242-1179-242-8495-242.428L

GB.
GB.
(P

Volta

••fs
«mm®
r^af^lB^

39 dias-12 países:
Portugal, Espanha, França, Inglatena, Bélgica, Holanda, Alemanha Ocidental, Dinamarca,
Suécia, Noruega, Alemanha do
Leste e Berlim.
início em Lisboa:

liJ »-f^a*

VOLTA
AO MUNDO
44 ou 53 dias
México, Acapulco,
Los Anyeles, Las Vegas,
San Francisco, Honolulu,
Mio, Nikko, Kamakura,
Hakone, Nagoya, Toba, Ilha
das Pérolas, Kioto,
Manila, Hong Kong, Bang
Kok, Theeran, Beyrute,
Istambul, Athenas e Roma.

ABREUTUR S.A.

Maio - CH • 11
13
Julho
Stltmbro - 07

14

*^

EUROPA
MARAVILHOSA
35 dias-10 países:
Portugal, Espanha, França
Itália, Áustria, Suíça,
Alemanha, Holanda. Bélgica
e Inglaterra,
Início em Lisboa:
16,'23, M
(ÜS -- 01, «. W.
», 23, 25, 17, 5»»
Junh»

Junho - 23 e rr
Julho -. 2| e 28

tJPaf

RÚSSIA,
EUROPA DO LESTE
E ESCANDINÁVIA

04, 1),
"29 X>

Início em Lisboa:

II. U/2S
Jullio - 01,02,03,04, 05,
AÍS.-0l,'0l, 15 23»
S.i«i>*r» - I», ,". >?i ll
Oulutxo

—

03,

Duas

36 dias-13 paises:
Portugal, Fiança, Bélgica, Alemanha Ocidental, Alemanha
do Leste, Berlim, Polônia, Rússia, Finlândia, Suécia, Dmamarca, Holanda e Inglaterra,

Junh : 25
02

Julhi

IO

30

Rio da Janolro: Rui Mtxlco, 21-A - Loji - Tol.: 232-2300'¦'- Embmlur 168 (Oi 68) Sío Paulo: Av. Sio Joio, 665 - lota - Tali. 35-3176 - 34-7823 - 36-4302 •
- 35-8522 - 36-8303 a 34-2132 - Embratur 132 (SP 67) - Cot. "*"
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as "gaiigs"

As gangs e os grupos armados, que pareciam estar agonizando nos Estados Unidos no filiai da década de 50, estão voltando e, agora, sob uma nova
forma, mais agressiva, profissionalizada, aumentando assustadoramenle os índices de crimindlida.de, em especial entre a
juventude.
Dados fornecidos pelo FBI
indicam que as prisões de menores de 1S anos aumentaram quatro vezes mais do que a taxa de
crescimento da população na
faixa etária fU-lS anos e, por
outro lado, as detenções por crimes violentos subiram 67%, enquanto entre os jovens elas aumentaram 167%.

Os caminhos do mundo

SAGA
ESCANDINAVA

Domingo,

28/4/74

?

l.°

poderia ser fatal para as criancas ou pessoas com deficléricias respiratórias.

Caderno

VÍTIMAS
Cerca de 30 pessoas, acometidas de vertigens, desmaios e irritação ocular, íoram enviadas para hospitais,
mas todas encontram-se em
bom estado de saúde. Em um
dos centros médicos de Chicago foram improvisadas instalações com mil leitos, como
medida de precaução.
Ontem as autoridades cprri u n i c a r a rri aos moradores que "podiam regressar livremente aos seus lares", mas

advertem que o Deparfamento de Poli Ma não podia garanfcijf sua segurança.
O vazamento no depósito
de 2 milhões de litros de tetracloreto de silicona através da
qual se evaporaram 20 mil litros do gás, foi vedado provisoriamente. com sacos de areia,
enquanto se providenciava a
passagem do gás para outro
reservatório.
Logo após a retirada dos
residentes, a policia ocupou o
local, para impedir o saque
cias casas. As autoridades lançaram uma espuma especial
para neutralizar a névoa tóxica.'

O jovem branco anda preocapado com a possibilidade de
ser baleado pelas costas; o jovem negro anda se escondendo
para não ser revistado a toda
hora, quando atinge determinado tamanho ou idade. Estados
Unidos 1974. quando é sensível
a elevação dos níveis da delinquencia juvenil, chegando a proporções alarmantes.
Os assassinatos zebra fomecem o tipo de noticia mais deprimente cm muitos anos na
crônica policial da área de San
Francisco. Califórnia, )-esultando até agora, desde 25 de novembro último, cm 1S casos, 12
deles ) a tais. E, rigorosamente, a
policia não dispõe de nenhuma
pista que leve ao criminoso, ou
criminosos.

COPA DO MUNDO
Solução

| !

ãneia, a volta aos anos 50

as

Programa

BRASIL

Prédio ameaçado por gás em
Chicago pode ser reabitado

jovens Brasileiras e seus familiares
sob os auspícios da Associação Btados
Clubes Sócias PARIS !
sileira
LONDRES! COLÔNIA!
MUNIQUE!
VENEZA! FLORENÇA! ROMA... e
Baile
no Palácio
de
\ ^, VIENA.
gala
Cj% Aveispers, na Capita! dos Imperadores
^ da Áustria. Maravilhosos programas de
y
passeios.
SAÍDA 5 JULHO
pela AIR FRANCE
Amplamente financiada - Número limitado de participantes.
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saídas

Alguns sociólogos acreditam
que a formação de bandos violentos, dispostos a praticar os
mais diversos tipos de crimes, e.
o consumo de drogas constituem
duas das principais válvulas de
escapa para uma juventude desequilibrada e frustrada, que
não se adapta às normas sociais
que lhe são impostas.
Na opinião daqueles sociólogos, quando a sociedade fecha
uma daquelas saídas — como

Atqutvo
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Mènjis: um atirador cai depois de ter assassinado cinco
foi o caso da forte repressão às
gangs nos fins da década de 50
— a outra, das drogas, entra em
funcionamento mais ativo.
Com o recrudescimento do
combate às drogas, ressurge a
formação de bundos de delinquentes, c. ao que parece, agora
as duas válvulas de escape funcionam intensamente conjugadas e simultaneamente, as drogas estimulando a formação das
gangs e elevando a níveis superiores a incidência dos crimes e
o requinte em sua execução.
Variedades
Os crimes de que os jovens são
acusados, vão desde o simples
furto de automóveis até os assassinios mais cruéis, percorrendo
ioda uma gama de casos como
violação, arrombamenlo, assalto
a mão armada, etc. Em tal cscala que a polícia na maioria
das vezes se torna imponente e
as possibilidades de impunidade
são maiores que as do castigo.
O The New York Times, registrando, em 1972. o aumento
adolescentes,
dos crimes entre
citava o depoimento de uma professora de Mia mi, mãe dç três filhas estudantes, dizendo que
muitas meninas do coral Gables
Júnior High temiam ir ao banheiro com medo de serem atacadas por grupos de garotas armadas de lâminas de barbear
que lhes propunham a realização de práticas indecorosas ou
simplesmente queriam roubar
seu dinheiro.
O jornal constatava outro
falo interessante: a delinquência entre as moças iiorte-americanas com idade que variavam
dos 10 aos 17 anos eslava aumentando duas vezes mais rápidamente do que a criminalidade
entre os rapazes.
A criminalidade nos Estados
Unidos não se verifica de maneira uniforme, algumas regiões
apresentando muito maior propensão do que outras para a forinação de grupos marginalizados.
Lideram a tendência o litoral do
Pacifico, todo o Oeste, o Estado
de Nova Iorque c Washington, a
Capital do pais.
Por sua vez, a tendência é
fraca nos Estados rurais do Les-

le e do Centro (New Hampshire
ou Dukotai. no Sul. apesar das
tensões raciais, e em Estados industriais como West Virgínia.
Ohio, Pennsylvania. Illinois e
Michigan.
Em Nora Iorque, onde os
bandos armados constituem uma
constante na vida da cidade, um
novo tipo de. violência vem se desenvolvendo — o de adolescente
contra adolescente. Os confrontos se dão em geral entre os meninos que freqüentam as melhores escolas particulares do Ea.st
Sidc e os garotos p o b r c s vindos do bairro contíguo, o liarlem. Esse contraste social, agravado pela questão racial c clnica, traduz-se num clima de hostilidade que termina em provocações, brigas, assaltos e choquês a mão armada.

Fatores
Às disparidades sociais, os
desajustes familiares, as animosidades raciais, a falta de perspectivas para u grande maioria
seriam alguns dos fatores que
contribuem para essa agressividade. um misto de técnica e sangue-frio de que se valem os jovens em seus atos criminosos.
Além de fatores como uqueles. deve-se considerar também
os indivíduos tidos como associais ou criminosos inatos (que
constituem 5'", de qualquer coletividade) c que agem sem conscienlizar o que fazem. A moderna
Genética assinala que, ao lado
da influência no meio-ambienle,
há importantes fatores de ordem
biológica que podem induzir ao
crime.
Sejam quais forem os motivos. o fato é que a vida nos Eslados Unidos se torna cada vez
mais perigosa. Segundo algumas
estatísticas, a cada ano o norteamericano tem aproximádamènte duas vezes c meia mais chances de ser vitima de um atentadó.
Como no filme Pequenos Assassinatos, há o risco do um dia
o habitante dos Estados Unidos
ser obrigado a entrincheirar-se
dentro da própria casa. armado
de metralhadora, pura defenderse das múltiplas agressões a que
é submetido diariamente.

ESTADOS UNIDOS
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Caso Hearst faz mais 1 preso Petrolíferas
aumentam.
queria o dinheiro om troca

Los Angeles i/YP-JB) —
Apontes do FBI prenderam
na manha tle ontem Rnlph
Lcc Jones, que tentou obter
100 mil dólares iCrS 055
mili do magnata Randolph
Hearst. pai de Patrícia, seqtiestrada pelo Exército
Simblonês de Libertação. O
detido, que disse não ter

tio

participado

de um plano paia libertar
a Jovem.
O FBI informou que Jones enviou três cartas ao
pai de Patrícia, exigindo o
dinheiro, Este deveria ser
entregue em notas de valor
pequeno e colocado em uma
cabina telefônica. Sentindo
os agentes, as cartas tam-

seqüestro,

bem Indicavam que rts vidas de outros filhos dos

Hearst estavam cm perigo,

As revelações policiais foram feitas pelo chefe do
FBI em São Francisco, Wlíliam Sullivan, em comunicado divulgado á imprensa.
Jones está preso na cadela
de Glanclale sob acusação
de extorsão.
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eus lurros
Washington 'AFP-JBi —

Os lucros das companhias
horte-amerlpetrolíferas
canas, nos últimos três meses. aumentaram mais rapidamente do que nos 12
moses do ano passado. O
fato eslá causando inquietaeão nos meios governamentais, segundo observadores.
Os lucros foram superlores as cifras confessadas
nos balanços das próprias
companhias. A Ex^on, a
Texaco e a Mobil reconheecram ter reservado uma
'
parte de suas rendas do
princípio deste ano, que.
não
figuram
portanto,
nos benefícios públicos. As
companhias explicaram que
as reservas são destinadas
a prevenir possíveis aumentòs de impostos nos
Estados Unidos, e as fluInações do preço do petróleo árabe. Segundo especialistas da Wall Street, a
Exxon conseguiu lucros de
um bilhão dc dólares iCrS
ti,55 bilhões i nos últimos
três meses, contra 2,5 bilhões de dólares iCrS 16,3
bilhões i em todo o ano de
1973.
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COPA DO MUNDO
Programa Selução dr Ouro
!da e volta cm nvião — vários roteiros com ingressos
Parlida: 09 de iunlio
Regresso: 09 do julho.

Primeira Classe em Turismo

EMPRESA

j

Tolf.i M2-3353,
222-2252 o 232-5410
VENDEDORES A DOMICILIO

passeios
SAÍDA 5 JUtHO
pela AIR FRANCE
Amplamente financiada - Número limitado de participantes.
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Um roteiro inesquecível dedicado
as
jovens Brasileiras e seus familiares
sob cs auspicios da Associação Brados
sileira
Clubes Sócias PARIS !
tONDRES1 COIONIA! MUNIQUE!
VENEZA! FLORENÇA! ROMA... e
VIENA.
Baile de
no Palácio
gala
^,
'
Ay Averspeis, na Capital dos Imperadores
J da Áustria. Maravilhosos
programas de
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BARILOCHE ESPECIAL

ECONÔMICO

Partidas:

{Buenos Aires e B.iriloche)
Ida e volla em avião — duração 12 dias
Todas as sextas-feiras, »

FEITIÇO BRANCO

úÜLeT üíl
EXCURSÕEÍ

FESTA DA LAGOSTA
5

ROTEIROS
SÃO

SUA

À
-

FIDÉLIS

EXCURSÃO ANDINA

4
A partir de Cr$ 145,00
GRÃ-CIRCUITO INTERNACIONAt

BRASI'. - URUGUAI - ARGENTINA ~ PARAGUAI, incluindo Sul do
Brasil, Punia 6t\ Este, Montevidéu, Buenos Aires, Norte ria Argentina,
Assunção, Cataratas do louaru, etc. Partidas-. 10 de maio; 05 junho.

SUt

DO

BRASIt

-

-

URUGUAI

ARGENTINA

Ida terrestre e regresso riiarítjtm ou aéreo. Jcnvüfe, Blumenau, Camboriú, Torre-, Caxias d« Sul, Perto Aleore, Punt< dei E<te, Butncs Aires*
Ciuriad de les Nii
e 06 de \u hz.

FOZ

DO

-

IGUAÇU

ASSUNÇÃO

Rntpiro
HOTtL
no
inteiramente
s. bre
c
Hospedaqem
asfalto.
GUARANI, em Aísunção. VíIh Velha, Cataratas, Londrina, Norte do
Partidas:
Paraná etc.
6 e 17 maio; 17 judio.

FOZ
Saída»

DO

Iodas

IGUAÇU

.iiando

i f»'faS,

SUt DO

DO

BRASIt

EUROPA E NEW YORK
Ida e volta em avião — dumçâo 27 dias
15 de junho — 13, 20 e 27 de iulho.

dos Pampas, do Vmhc e da Uva.
do País. Partidas: 12 e 25 maio;

DESDE

1 500

EM TOM

CRUZEIRO MARÍTIMO
"COSTA DO OURO"

DO

Novo e sensacional roteiro, agora em 13 dias. Ida pelo literal, atravéssando a mcmjmenfal ponte Presidente Costa e Silva, que Itga o Rio a
Niterói, incluindo Guarapari; Vitória, Monte Pascsal, Porto
Seguro,
Itabuna, Hhéus, etc. 5 dias em Saivadcr. Regresso pelo intefíof. Partidas: 11 de maio; 07 de junho,

MAIOR

Campes do Jordão, Rio Quente, Triângulo Mineiro, Goiânia, Gruta de
Maquine, Ouro Preto, Sabará, Mariatta, Congonhas do Campo, etc. Safdéii
05 e 19 de maio; 17 de junho.

jòííii

(Miam! e Disncywotfd)
Ida e volta em avião — duração 13 dias
Partida: 15 de iulho
Regresso: 27 de julho.

Partidas:

O pitoresco Sul brasileiro com a espetáculo soborbo das Cataratas do
Içjuaçui Duas espetaculares excursões reunidas em uma só! Saídas:
12 c 25 de maio; 09 junho.

BRASÍtIA

(Buenos Aires/Bariloche/Santiago do Chile)
Ida e volta em avião — duração 14 dias
dias 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22 o 23 dc

GRANDE CIRCUITO DA FLÓRIDA

PARARllil

COM CATARATAS
IGUAÇU

BAHIA. . .

Partidas:

ÕNIBUS-tEITO

BRASIt MARAVItHOSO

Vale do Itaiaí, Roteiro dtts Praias,
A mais completa excursão ao Sul
09 iunh;.

SUt

EM

UM SONHO

(Buenos Aires e Banlochc)
Ida e volta em avião - - duração 11 dias
Partidas: dias 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22 e 23
julho.

ESCOLHA
de maio.

(São Sebastião/Santos/Angra dos Reis)
Navio "Ànna Nefy" — duração 3 dias
Partida: 28 de junho — 18:0? horas
Regresse: 30 de junho — 21,30 horas.

CRUZEIRO MARÍTIMO A MANAUS
(Salvador/Belém/Manaus/Forlaleia/Recife/Santos)
''Anna
Nòvio
Néry' — duração 25 dias
Partida: 02 de julho
Regresso. 26 dc- julho,

S0LETUR

.,MEÍ#ORES INFORMAÇÕES:'

INFORMAÇÕES E VENDAS:
RUA DA QUITANDA. 11-4? andar
Telt.l 221-4628 - 221.4638 • 232.682?
EMBRATUR 92-GB - Calergoria A
RIOTUR: T-116
PAXTUR: Rg, Viic. Pirar'. 351
loj. - Embralur 154 "A"
GUANATUR; Av. Cop.bic.m, 793, loji 14 _ Embralur 103

*

RUA MÉXICO, 116- A-,Embratür.'1?1-Cat1A
-

LÍ42.1179^2^495-242.428L

GB.
GB.

G h i c a go (AP-UPI-AFPJB) — Após 24 horas de tensão, cerca de 16 mil residentes
no setor Sul de Chicago comejaram a voltar ontem para
suas casas, de onde foram retirados por causa de um vazamento em um dos depósitos
químicos do complexo industrial Bulk Terminais Co.
O vazamento, ocorrido na
noite de sexta-feira, lançou
uma névoa azul, que alcançou
uma altura de 4 mil metros e
manteve-se durante várias horas na atmosfera. Inicialmente informou-se que o gás não
era nocivo à saúde, mas depois de algumas horas os especialistas disseram que a névoa

wmmmk
VOLTA

SAGA
ESCANDINAVA
39 dias

AO MUNDO

12 países:

Portugal, Espanha, França, Ingtaterra, Bélgica. Holanda. Alemanha Ocidental, Dinamarca,
Suécia, Noruega, Alemanha do
Leste e Berlim.
inicio em Lisboa:

44 ou 53 dias
México, Acapulco,
Los Angeles, Las Vegas,
San Francisco. Honolulu,
Tokio, Ntkko, Kaniakura,
Hakone. Nagoya, Toba, Ilha
das Pérolas. Kioto,
Manila. Hong Kong, Bang
Kok, Theeran, Beyrute,
Istambul, Athenas e Roma.
Maio - w i

Junho - 23 e 77
Julho -- 21 e 26

A Q DEI ITriEk
MDKCU I UK

Julho Setembro

C A
3.A.

13
- 07

n
i

14

EUROPA
MARAVILHOSA
35 dias - 10 países;
Portugal, Espanha. França,
Itália, Áustria, Suíça,
Alemanha, Holanda, Bélgica
e Inglaterra,
Início em Lisboa:

Zà. -06, 11, », 33. 3*. 3'. »<
'03°03«! M' >'•'•'"
J„ISo - Oh
S<ltrr*ro
Owlubra -

-

1», ¦'.
05, 10

''¦

"

Portugal, França. Bélgica, Alemanha Ocidental, Alemanha
do Leste. Berlim, Polônia. Rússia, Finlândia. Suécia, Dinamarca. Holanda e Inglaterra.
Inicio em Lisboa:
Junhci 25
Julho: 02 e 30

Mo *• JiiMlrot Rua México, 21-A - loji -Tel.: 232-2300 — ImbtHUf 166 (OB 68) -Cit.
«» P.ülo.
?««'«• Av. SSo
5io
Sõo Joio, 665 -- lo)i
Loja - leli. 35-5176 - 34-7023 - 3M302
36-4302 v:r- 3545» - 364303 .34-2152 - Imbratuí táí. (SP 67), - <$lMfi

::'.¦• iv-sh ;;.y-'.-;;- >??.-. ,• ¦^-¦^í-

Duas saída»

36 dias ¦ 13 paises:

"A
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poderia ser fatal para as criancas ou pessoas com defieiências respiratórias.
VÍTIMAS
Cerca de 30 pessoas, acometidas de vertigens, desmaios e irritação ocular, foram enviadas para hospitais,
mas todas encontram-se em
bom estado de saúde. Em um
dos centros médicos de Chicago foram improvisadas instalações com mil leitos, como
medida de precaução.
Ontem as autoridades com u n i c a r a m aos moradores que "podiam regressar livremento aos seus lares", mas

advertem que o Departamento de Polbia não podia garanUr sua segurança.
O vazamento no depósito
dc 2 milhões de litros de tetra'•loreto de silício através da
qual se evaporaram 20 mil liLros do gás, foi vedado provisoriamente com sacos de areia,
enquanto se providenciava a
passagem cio gás para outro
reservatório.
Logo após a retirada dos '
residentes, a polícia ocupou o
local, para impedir o saque
das casas. As autoridades lan
çaram uma espuma especial
para neutralizar a névoa tó- ,
xica.

Arquivo

còçupaçao

As gangs e cs grupos armados, que pareciam, estar agonizando nos Estados Unidos no final da década de 50, estão voltando e, agora, sob uma nova
forma, mais agressiva, profissionalizada. aumentando assustadoramente os índices de criminulidade, em especial entre a
juventude.
Dados fornecidos pelo FBI
indicam que. as prisões dc menores de U1 anos aumentaram quatro vezes mais do que a taxa de
crescimento da população na
faixa etária 10-1S anos c, por
outro lado, as detenções por crimes violentos subiram 67','r, enquanto entre os jovens elas aumentaram 167%.

RÚSSIA,
EUROPA DO LESTE
E ESCANDINÁVIA

F]

O jovem branco anda preocupado com a possibilidade de
ser baleado pelas costas; o jovem negro anda se escondendo
para não ser revistado a toda
hora, quando atinge determinado tamanho ou idade. Estados
Unidos 1974, quando é sensível
a elevação dos niveis da delinquència juvenil, chegando a proporções alarmantes.
Os assassinatos zebra jornecem o tipo dc notícia mais dcprimente cm muitos anos na
crônica policial da área dc San
¦Francisco. Calijórnia, rcsultando até agora, desde 25 de novembro último, cm 1S casos, 12
deles fatais. E, rigorosamente, a
policia não dispõe dc nenhuma
pista que leve ao criminoso, ou
criminosos.

Volta as "ganas*'

<33S& Os caminhos do mundo

BRASIL

Violência, a volta aos anos 50

.4 operaçáo-zebra consiste
apenas no seguinte: um (talvez
dois ou )>iaisi negro segue uni
branco ias vezes dois) que caminha por uma rua e. sem qualquer motivo aparente, atira por
trás c à queima-roupa com uma
pistola automática calibre 32.
O nome da operaçáo-zebra
foi emprestado do canal de rádio usado pelas forças especiais
que tentam capturar o assassino (ou assassinos), e não, como
se poderia supor, dc algum jogo
de palavras envolvendo a cor da
pele dos criminosos e das vitimas.
Uma questão sobretud o
preocupa as autoridades: tais
casos serão amostras do que poderá ocorrer no futuro? A Califórnia e particularmente a regiüo da baía de San Francisco
produziram nas últimas décadas
tendências que depois varreram
o país costa a costa.
Vários exemplos podem ser
lembrados. Os distúrbios esludantis de Bcrkeleu; a rebelião
negra de Watts; os panteras negrás; a revolução das drogas que
explodiu sobre o país a partir de
um festival de jovens no bairro
Haigt-Ashbury, de San Fraiicisco; o surgimento, há mais dc
10 anos, de uma ativa liga dc
amor livre; ou o até agora misterioso caso da adesão dc Patricia Hearst ao Exército Simbiones dc Libertação, pelo qual
foi seqüestrada.

do Iguaçu/Assunção/Buenos Airrs/Bariloclie!
Ida e volta cm avião — duração lí> di-is
P.-rlida- 03 dc julho
Regresso: 17 de julhc.

DO

Prédio ameaçado por gás em
Chicago pode ser reabitado

I>1

(Foi

BARILOCHE...

JORNAl

Alguns sociólogos acreditam
que a formação dc bandos violentos, dispostos a praticar os
mais diversos tipos de crimes, e
o consumo de drogas constituem
duas das principais válvulas de
escape para uma juventude desequilibrada c frustrada, que
não se adapta às normas sociais
que lhe são impostas.
Na opinião daqueles socíàlogos, quando a sociedade fecha
uma daquelas saidas — como

*5

'w*W

jJf^L^
Mênfis: um atirador cai depois de ter assassinado cinco
foi o caso da forte repressão às
gangs nos fins da década dc. 50
— a outra, das drogas, entra cm
funcionamento mais ativo.
Com o recrudescimento do
combate às drogas, ressurge a
formação dc bandos de delinquentes, e. ao que parece, agora
as duas válvulas dc escape fimcionam intensamente conjugadas e simultaneamente, as drogas estimulando a formação das
garigs c elevando a níveis superiores a incidência dos crimes c
o requinte em sua execução.

Variedades
Os crimes dc que os jovens são
acusados, vão desde o simples
furto de automóveis até os assussinios mais cruéis, percorrendo
toda uma gama dc casos como
violando, arrombamento. assalto
a mão armada, etc. Em tal cscuia que a policia na maioria
das vezes se torna imponente c
as possibilidades de impunidade
são maiores que as do castigo.
O The New York Times, regislrando, cm 1072, o aumento
adolescentes,
das ciimes entre
citava o depoimento de umu professora de Miami. mãe dc três filhas estudantes, dizendo que
muitas meninas do coral Oables
Júnior High temiam ir ao bunheiro com medo de serem atacadas por grupos de garotas armadas de lâminas de barbear
que lhes propunham a realizacão de práticas indecorosas ou
simplesmente queriam roubar
seu dinheiro.
O jornal constatava outro
fato interessante: a dclinqu.cncia entre as moças norte-americanas com idade que variavam
dos 10 aos 17 anos estava aumciitando duas vezes mais rápidamente do que a criminalidade
entre os rapazes.
A criminalidade nos Estados
Unidos não se verifica dc maneiregiões
ra uniforme, algumas
apresentando muito maior propensão do que outras para a formaeão de grupos marginalizados.
Liderari a tendência o litoral do
Pacifico, todo o Oeste, o Estado
de Nova IoiQuc c Washington, a
Capital do pais.
Por sua vez. a tendência è
fraca nos Estados rurais do Les-

te c do Centro (New Hampshirc
ou Dulcotui. no Sul. apesar das
tensões raciais, e em Estados industriais como West Virgínia.
Ohio. Pennsi/lvaniu. Illinois c
Michígah.
Em Nova Iorque, onde os
bundos armados constituem uma
constante nu vida da cidade, um
novo tipo dc violência vem se dcsenvolvendo — o dc adolescente
contra adolescente. Os confrontos se dão cm geral entre os meninos que freqüentam as meiliores escolas particulares do East
Side c os garotos p obre s vindos do bairro contíguo, o Hurtem. Esse contraste social, agravado pela questão racial e étnica. traduz-se num clima de hoslilidude que termina em provocações, brigas, assaltos c choquês a mão armada.
Fatores
As disparidades sociais, os
desajustes familiares, as animosidades raciais, a falta dc perspectivas para a grande maioria
seriam alguns dos fatores que
contribuem para essa ugressividade. um misto dc técnica e sangue-frio de que se valem os jovens em seus atos criminosos.
Além dc fatores como aqueles. deve-se considerar também
os indivíduos tidos como associuis ou criminosos inatos (que
constituem 5% de qualquer coletiVíiade) e que agem sem consclehtizar o que fazem. A moderna
Genética assinala que. ao lado
da influência no mcio-ambienlc.
há importantes fatores dc ordem
biológica que podem induzir ao
crime.
Sejam quais forem os motivos, o fato é que a vida nos Estados Unidos se toma cada vez
mais perigosa. Segundo algumas
estatísticas, a cada ano o norteume.ricuno tem aproximadamente duas vezes e meia mais chances de ser vitima dc um atentario.
Co»io ;io filme Pequenos As-,
sasslnatos, há o risco de um dia
o habitante dos Estados Unidos
ser obrigado a enlrincheirar-se
dentro da própria casa. urmudo
dc metralhadora, para defenderse das múltiplas agressões ri que
ê submetido diariamente.
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ValeryDEstaingganha votos sobre Chaban-Delmas
Paris (AP-APP-ANSA-UPI-JBi
ultima
a
opinião,
dc
Unia pesquisa
aumenpublicada, revelou ontem um COnserto do prestigio do candidato
vador Valéry Giscard d'Estaing, enJacques
quanto o candidato gaulltsta,
Chaban-Delmas, perdeu terreno e o
socialista Françols Mlterrand continua
à frente na preferência do eleitorado
francês, para o próximo pleito do dia
5.
Giscard cTE.staLng obteve 31% dos
votos (mais 5% que a pesquisa anterloi'), Chaban-Delmas 18% (menos
5%),'Mitterrand 42%, e Jean Royer
3% (rmenos 3%). A pesquisa, feita

pelo Instituto Francês de Opinião Pública HFOP) a 25 de abril, foi dlvulgada pelo semanário Le Point c o Jornal France Soir.
CONFRONTO
Os observadores acreditam que,
na segunda fase das eleições presideliciais, a 19 dc maio, ocorrerá um
confronto entre a direita, com Glscard d'Estaing, Ministro da Fazenda
e homem ligado aos meios empresariais, e a esquerda, com Françols Mltterrand, candidato dos Partidos Soclallsta e Comunista.

A queda de prestigio de Chaban- nova perspectiva para os franceses de nião publicada pelo [.'Express, semanário parisiense, Indicou que 45% dos
Delinas é a grande surpresa da cam- centro-dlreita.
votarão em Mitterrand. e apejovens
vem
ele
eleitoral,
prejá que
panha
27%
nas
em Valéry Giscard d'Estalng
EXEMPLAR
CAMPANHA
sua
candidatura
desde que
parando
e 23'í cm Chaban-Delmas.
deixou o cargo de Primeiro-Ministro,
A revista Le Point estimou cm
Enquanto Isso, Françols Mlterrand
em julho de 1972.
sua campanha, qualificada 2 147 mil o número de Jovens-que voprossegue
Para os especialistas, essa perda como exemplar pelos observadores pu- taráo pela primeira vez (7% do corpo
dc popularidade não se deve à pró- litlccs. Por onde passa, o candidato eleitoral), Desse ttoal, o 1FOP avaliou
prla personalidade de Jacques Cha- socialista é envolto pela massa. Seus em 51':; para Mitterrand, 20',; para
ban-Delmas, mas a toda uma serie aliados comunistas,
por outro lado, Glscaccl d'Estaing e somente 16% pá.-/
de fatores, especialmente o enfraquecm tranqüilizar a pc- ra Dclmas.
preocupam-se
cimento do gaullismo na França. Por quena burguesia, empregando uma
Ainda segundo a pesquisa publioutro lado, a figura política do repu- linguagem moderada;
cada no Lç Point, 58% dos sindicatos
bllcano Valéry Giscard d'Estalng, forMitterrand c apontado como o franceses apoiam a união de esquerda.
temente apoiado pelos centrlstas dc- candidato da juventude francesa e O candidato conservador obteve 19%
mocratas-cristãos, surge como uma dos sindicatos. Uma pesquisa de opi- e o gaulllsta 14%.

Steaestare
e viver

Jean Royer, Prefeito cia cidade de
Tours c conhecido como o "pai modéstla" por seus críticos, desmentiu
ontem que pretenda retirar sua candldatura.
Demonstrações hostis e uma jovem que despiu o busto obrigaram
Royer a Interromper um comício que
fazia em Toulouse, no Sul da França.
"Tive 1100 esquerdistas contra , mim
— disse Royer. Mantiveí-mc ali durante 50 minutos, até que eles silenciaram,
os microfones e empregaram a persuasão corporal." Os manifestantes
grilavam, ['tira a roupa, Royer" e atiravam-lhe ovos e laranjas. Uma jovem despiu os seios.
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Não perder
Facilidade de Prazo longo
De preferência, O apartamento Ambiente
tempo, quando
agradável para compra
para pagana medida
poucos
a oferta é boa
mento
o mundo
justa
por andar
infantil
você vai
é 60%

Em bairro bom, Em qualquer
uma ótima rua rua,afastamento
da calçada
(O bairro é Tijuca, a
rua é Conde de Bonfim, 49).

(Neste caso a distància é de 14 metros,
separação feita por
um jardim de 70 m ).

(Neste caso são
apenas dois!)

garagem...).

\A r\rr>itt
de(V\atos
Rua Conde de Bonfim, 49
Em frente ã sede de Sérgio Dourado
na Rua Conde de Bonfim, 36
onde você será atendido.

(É claro que
(O pagamento
(O financiamento é
direto do próprio in- até as chaves, o saldo, procurar Sérgio Dourado hoje mesmo,
corporador, não sen- após as chaves, em
do preciso comprova- 5 anos, num total de na sede da
Rua Conde de
ção de rendafamiliar, 82 meses!)
Bonfim, 36
O comprador pode
ter outros imóveis).

(Um playground coberto de 137 m
acrescido de dois
terraços de 150 m2.
Sem falar nos 70 nr
de jardim que o
separam da rua).

(2 salas, 3 quartos,
(uma suite), 2 banheiros sociais, copacozinha, dependências de serviço e
empregada, vaga na

Preço a partir de
Sinal
Mensalidades

,
.

287.000,00
17.220,00
1.865,50

(durante a obra)

23,821,00
3.830,49

Chaves
Mensalidades

meses

(após ai. chaves)

pagar

construção em 18 meses

.

-,ll ¦.'•-:

'

w c/—.)

o

§10

§

\r\- — —~

O.EMP

r

^Jr :|1
^fenfê
C,—

QUARTO

CS

.,

Soeicò
Incorporação

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.

ss

/

I

aua"r°
Construção

-

.1

i11""" ¦¦¦¦

3_ra ¦;- ÈÉH —4f-

>_„

*t

n»i ¦¦—

11; \^J 1 ¦
BANHO íí "l
¦
'•
I.

C_

Ç

-,

A.BCRV.

.

¦&-

,*rM:

•iCOUO

D

-l/l!
L.
1____¦¦_____¦
COPA
I
CQZM-lft
'.'

J

/
l:-

J

h senw. ¦;.;;

¦
/*-^"j j|*"H

(_>
l—
^_-___-—' ' ., , Ç^=-=
/
D
______________________________________*_*_w_*__*_*____m |wie«raaor

Planejamento e Vendas

-=.

LIVING

<U
CO

_>—¦*

¦<

.,

SÉRGIO
DOURADO

'
;.,,

.

,..

M,SOCIAL.

".
I

I
!

|

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Ctec.-i 367

5

- G'«i - t'7B
CwtetOt R«ip 5*'9'0 DoufíA) lopti

/

de Bonfim, 36
Corretores de plantão de 8 às 22 horas na nossa sede: Rua Conde
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14 - CRISE NA ETIÓPIA
1UPI-AP-JB1
Abeba
Adia
— As Forcas Armadas da Etlópia anunciaram ontem a prisão
dc todos os Ministros do Oabinote anterior e Informaram que
eles ficarão detidos até que suas
atividades tenham sido cuidaciosamente Investigadas. Na sexta-feira, os . militares tinham
anunciado que vários Generais

Militares elíopes
prendem Gabinete e
fazem investigação

ifi

reformados estavam detidos nos
quartéis da Korea Aérea,
Os Ministros, que renunciaram coletivamente há dois meses, após uma revolta militar, loram acusados de malversação de
fundos públicos. Entretanto, o
novo Governo ctiopc não iniciou
o processo contra eles, o que pro-

Jlllll"!
\

|[SEMP

A operação de ontem rolembroti a rebelião dc fevereiro úllimo, quando as Forças Armadas
exigiram cio Imperador Hallfl Snlasslé aumento dc soldo, no quo
foram atendidas. Além do.s militares, o Governo etiopc enfrenta problemas com outros setores
da população, sendo o mais grave o dos estudantes.
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traiu nos quartéis da Forca Acroa em Adis Abcba.
No comunicado dc ontem,
transmitido em nome do Exército, Guarda Imperial, Forca Acrea c da Marinha, os militares
pediram ao povo que dc ao Ooverno presidido pelo PrimeiroMinistro Endalkachew Makonnén, nomeado há dois meses, um
voto de confiança.

voeou t;revés e manifestações de
rua em diversos lugares.
TestenumV.s oc.ularcs informatam que vários generais c
mais dc 100 oficiais de alta patente saíram dos departamentos
policiais com as mãos sobre a cabeca e entraram em automóveis.
A maioria das informações indicam que os detidos se encon-
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Dubllm (UPI-JB) — A policia da República da Irlanda fechou ontem todas as saidas do
pais — por terra, mar e ar —- o
pediu n ajuda Internacional para localizar a quadrilha armada
que na sexta-feira assaltou a
casa do milionário Alfred Bell,
roubando 1!) quadros, entre eles
três Ruben. dois Gaisboroutfh,
um Goya, um Hals e um Ver-

Irlanda pede ajuda
para localizar
ladrão de quadros

Durante o assalto, os lachamaram Sir Alfred de
drões
"capitalista
porco" e acusaram"explorar
o povo." Scruiino de
do o milionário, a quadrilha
tentará obter um resgate ou recompensa pela devolução das
telas. O Irlandês não acredita
que o crime seja político e aflrmóú ser impossível vender tanIas telas.

sua mansão, .situada a 32 quilometros ao Sul de Dublin,
Depois de amarrarem os
empregados da casa, os ladrões
agrediram Sir Alfred com uma
pistola e em seguida a mulher
escolheu as telas mais valiosas
ria coleção de arte — a mais rica de caráter particular da Europa. A operação durou apenas
sete minutos.

Scotland Yard colaboram nas
lnvcstlRacões. Trata-se do maior
roubo de obras de arte da hlstória.
Sir Alfred Belt, cuja família fez fortuna negociando diamantos na África do Sul, contou
que uma mulher, com forte sotaque francês, chefiou a quadrilha de cinco pessoas que atacou

meor, avaliados em 20 milhões
de dólares (cerca de CrS 130
milhões t.
Um porta-voz da policia disse que estavam sendo revistados
os veículos cm toda a República
e na fronteira com a Irlanda do
Norte. Acrescentou que as autorldades estão verificando as listas de passageiros nos portos e
aeroportos c que a Interpol e a
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Edição do JB é apreendida no Uruguai
organização terrorista Tupamardsi La
Prensa, Ln Razon e La Nacion (argentinòs) tiveram suas edições conflsoádas na quinta e sexta-feira,

foram detidos na noite de sexta-feira
e eneontram-se em uma unidade milltar de Montevidéu. Entre eles está
o ex-parlamentar Juan Pablo Terra.

Santiago do Chile iUPI-JB) —
Os 2r) mil carabineiros do Chile deixaram de ser uma forca dependeute do poder civil e passaram para
a órbita do Ministério da Defesa
Nacional, ao lado do Exército', Marinha e Forca Aérea. A decisão foi
tomada pelo Chefe da Junta Militar
chilena. General Aúgústó Pinochet,
que assinou um decreto-lei neste
sentido.
Pinochet assinou o decreto clurante a cerimônia do 47^ aniver.sário da criação do Corpo de Carabinelros como força policial independente. Com a nova estrutura, os carabineiros tornam-se automáticamente subordinados a um Comandante designado pelas Forças Ar-

Processamento de Dados:
A profissão dos novos homens de um mundo novo.
O computador é um equipamento de
uso cada vez mais generalizado e
indispensável no mundo de hoje.
Seja um profissional de Processamento
de Dados, matriculando-se no
LTD/DATAMEC, o maior centro educacional
do setor.
Matrículas abertas para os seguintes
cursos;
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Chile coloca Carabineiros
sob Ministério da Defesa

Montevidéu (UPI-JB) - O JOR- Acrédlta-sé que a pro.blçfio deve- Fontes extriwiriciul.s'informaram
NAL DO BRASIL e o jornal argentino
.se it publtcaç&o de noticias relacionaontem que o.s diretores do semanário
Mayori,, Uveranrsua circulação proldas com os recentes choques entre as
Ahorn (urugüalo-democrata-crlstRÓ.
houve Informação oficial sobre as razóes da medida, que há uma semana
vem atingindo diversos jornais editados na Argentina.

DO

Educacional de Processamento de Dados.

Rua do Ouvidor, 130 - 39 and. - tel.2520222 «
23_M073,

macias e seu Vice-Dlretor transforma-se em chefe cio Estado Maior
dos carabineiros.
ASILADOS
Uni porta-voz da Chancelaria
chilena, Capitão Cláudio Collaclos
anunciou em Santiago que as 1!)
pessoas asiladas na Embaixada da
Venezuela estão em condições de
partir para Caracas. Foi a resposta
dc Collados a uma pergunta .sobre
uma resolução do Senado da Vcnczuola pedindo mais facilidades para o.s asilados políticos.
Collados declarou aos jornalistas: "Como sabem, os asilados na
Embaixada da Venezuela estão re-

cebendo uma atenção especial cm
Governo chileno e acredito que,
brevemente, muitos deles poderão
deixar o pais".
O.s Senadores venezuelanos, na
quinta-feira passada, fizeram um
apelo á Junta Militar chilena para
que se terminasse com "as persetuiicões, as prisões,- as torturas e os
fuzilamentos por motivos
políticos
no Chile".
A Embaixada de Santiago na
capital venezuelana divulgou uma
nota destacando que "os fundamentos do apelo do Seando venezuclano foram baseados em informações erradas, porque a realidade
chilena está muito distante do
que
diz o documento dos Senadores".

Bolívia prorroga eslado
dc sítio e garante Banzei*
Jaymç

Dantas

Enviado especial

Lfl Paz — A prorrogação do eslado de. sitio
em iodo o território boliviano talvez tenha surpreendido alguns círculos políticos neste pais
porem hà vários dias uma seqüência dc noficias a respeito de confabulacões ou conspiracõps contra o Governo do Gmeral Hugo Banzer vinha se constituindo em séria indicação
dc guc a medida não seria suspensa.
O estado dc sitio foi decretado originalmente a 2S de janeiro passado, em consequência de um 7>wvímcnto de rebeldia camponesa
7io Departamento (Estado) de Cochabamba.
Instigados por agitadores extremistas, os camponeses cochabambinos organizaram um protesto contra a alta do custo de vida. bloquearam as estradas, resistiram à força militar encarregada de restabelecer a ordem, o que levc como resultado a morte de um núniero de
trabalhadores rurais até hoje pouco especificado.

ESTAS OFERTAS EXISTEM
CONJUNTO ESTOFADO
"
FIXO MAGNUS
Revestimento em courvin Mangotex. pés
de imbuia escurecida com fita de metal
ciomado encaixado, assento e encosto
em espuma. Oferta especial da Mesbla:
de 1.449.00 por 1.297,00 ou em mensaudades iguais sem en-4OQ70

129

trada de

O praio de 90 dias (terminaria hoje, domingo, 28i corria para o seu fim e. sobretudo
on vista do clunnado presidencial à união dc.
todos os bolivianos, a maior parte da nação
passou a acreditar que o decreto supremo corre.ipo7idente não seria repetido. Alé7/i do 7>iais,
o Ministro do Interior, Coronel Parecia Asbun,
prometeu que depois do l.°de 7naio, fíO presos
políticos serão postos em lioerdade c que decisões permaneceriam, pendezt.es apenas quanto a outros 50 bolivianos na mesma situação.
Que ninguém pensasse érn a7iistia geral,
advertiu o Ministro Parcda AíJjim, pois os ini/nigos do Governo não se inclinam a qualquer
espécie de trégua.
Nesse meio tempo, enquanto o Presidente
Banzer tratava de atrair o povt boliviano em
torno do ideal de inna reconquista de acesso
ao mar. promovendo antes o deienvolvimento
econômico du Bolívia, ex-dirigeif.es políticos
'os cx-Presidentes Herman Siles Suazti, Juan
José Torres, o e.c-líder mineiro c ix-vice-Presidente Juan Lechin e outros/ ci> tendência
esquerdista, começaram a se moúmentar.
Da Argentina. 07ide cumprem o exílio a
que os obriga o atual regime bolivkno, divulgaram uma carta conjunta intcrjretando a
seu. modo as medidas e as atitudes Io Governo. Depois, camponeses do Norte do Departa7>ienlo (Estado) dc Potosi denunciarari as prepanteões do que chamaram de "um g^upo extremista" que, no entender dos trabahadores
rurais poiosinos, pretendia iniciar a iqitação
na região. Atues de qualquer providètcia, os
camponeses agiram por conta própria, pois o
grupo deveria ser diminuto', houve apenxs um
único detido.

Wm*

BI-CAMA IMPERATRIZ
Bonita, prática e moderna. Oferta da
sua Mesbla: de 899,00 por 697,00 ou
em mensalidades iguais CQ70
sem entrada de
W%í

I Ilprf.

A ordem interna tião chegou a ser alerada porém a suspensão ou manutenção dt cstado de sítio ficou na depetulência do tontendo do relatório tio Ministro do Interior cm
relação ao assunto.
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com lâmina inteiriça de
plastispuma com altura de 7 cm. Bonito
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Para solteiro
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0.78x1,88 e 0,80x1,88. Mossa Oferta:
De 95,00 por 87,00 ou em mensaudados sem entrada de....
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CONJUNTO ESTOFADO CAMA CLEÒPATRA"
Com assento e encosto em espuma, revestimento em courvin Mangotex e
pés
em imbuia escuiecida. Oferta da sua
Mesbla: de 1.199,00 por
997,00 011.111 mensalidades
QQ7Q
iguais sem entrada de
UV

-<\\ ¦'

r

DORMITÓRIO CAPRI
somente 1.897,00 ou em mensalidacaviúna, armário com
com criado-mudo conju- des sem entrada de <$Qf£|70
gado, penteadeira com 6 gavetas, es- apenas
pelho, e banqueta. De 2.199,00 por
Em-finíssima
cama

Conjunto de Mesas de centro e laterais,
tampo de mármore, estrutura em linha
reta em imbuia escurecida. Bonitas e modernas. Oferta da Mesbla: de 389,00 por
347,00 ou em mensalidades
Q/170
iguais sem entrada de.
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A leitura do infonne, os esclarccimeUos e
debutes no Conselho de Mitiisiros
leairam
duas horas, ao cabo das quais, divulgou-se a.
prorrogação através de um decreto que \tnibém exige das "autoridades correspondei tes
(...) medidas destinadas à conservação daordem pública da segurança do Estado e'ao
abastecimento normal, as atividades de proaição e os serviços públicos."
Da execução do decreto ficaram encarrà,
gados especificamente os Ministros da Defesi
Nacional, do Interior e o de Migração c Justiça, o que é visto aqui como um índice da
preocupação oficial a respeito da ação subversivu de exilados bolivianos.
O Ministro Parcda Asbun revelara a seus
"ãe
forma clara c
pares haver comprovado
tcnnitunite" a ação que aquelas exilados dc filiaçáo extremista desenvolvem na Argentina,
Apontou o caso de dois mensageiros, Oscar
Sanjilies c Luis Lopez que, "seguindo instruções dos grupos extremistas reunidos em Bucnos Aires e em Salta", ingressaram clandestincnnentc tia Bolívia trazendo as diretivas para alteração da ordem pública.
O Ministro de Informações. Guillermo Bulacia, citou cü?íio provas de que dispõe o Governo a respeito das confabulacões de bolivia710. no exterior contra o regime atual "uma
recente aliança formada em Buenos Aires a
cuja cabeça se eticotitram os cx-Presidentes
Siles Zuàzó e Jtuni José Torres", c uma reunião
dc exilados e extremistas de esquerda em Salta, "na qual se determinou empreender uma
ofensiva contra o Governo boliviano."
E como as autoridades bolivianas se acham
informadas de que, tia Argentina, esses exilados goza7ti de liberdade para se movimentarem até a fronteira, anuncia-se aqui o envio '
próximo de uma petição ao Governo do General Juan Domingo Perón para que este mande conter a movimentação daqueles bolivianos
que, contrários ao regime do Presidente Banzer, se estariam organizando para causar-lhe
dificuldades pelo menos. "A petição" — disse
o Ministro Bulacia — "será entregue através do
Embaixador boliviano em Buenos Aires, Waldo
Çerruto, o que dará ao documento um aspecto formal, com implicações possíveis tias relações entre os dois países."
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JORNAl DO BRASIL

:• 20 Clichê

Edição do JB é apreendida no Uruguai
Mont*\ idéi: iUPI-JB) -- O JÜRNAL DO BRASIL e o jornal argentino
Mayòrla tiveram sua circulação prolbida ontem em Montovldéu, segundo
revelaram fontes Jornalísticas. Não
houve informação oficial sobre as razòes da medida, que há uma semana
vem atingindo diversos Jornais editados na Argentina.

PROGRAMAÇÃO

Santiago do Chile IUPI-JB) —
Os 25 mil carablnelros do Chile deixaram de ser uma força dependente do poder civil e passaram para
a órbita do Ministério da Defesa
Nacional, ao lado do Exército, Marinha e Força Aérea. A decisão foi
tomada pelo Chefe da Junta Militar
chilena, General Augusto Plnochet,
que assinou um decreto-lei neste
sentido.
Plnochet assinou o decreto durante a cerimônia do 47u anlvcrsário da criação do Corpo de Carabinciros como força policial Independente. Com a nova estrutura, os carabineiros tornam-se automáticamente subordinados a um Comandante designado pelas Forças Ar-

ANÁLISE
(Prazo de Inscrição:)
Manhã: )
07.V.74
Noite:

(Prazo de Inscrição:)
Manhã: ]
Tarde: } 03.V.74
Noite:

m

LTD/O^

1/ cCcnlroEducicionaldo

D

1.° Caderrv

sob Ministério da Deíesa

Processamento de Dados:
Â profissão dos novos homens de um mundo novo.
O computador é um equipamento de
uso cada vez mais generalizado e
indispensável no mundo de hoje.
Seja um profissional de Processamento
de Dados, matriculando-se no
LTD/DATAMEC, o maior centro educacional
do setor.
Matrículas abertas para os seguintes
cursos:

Domingo, 28/4/74

Chile coloca CarabilieifOS

Pontes extra-oficlals informaram
ontem que os diretores do semanário
Ahora (urugualo-democrata-cristão),
fechado pelo Governo há dois meses,
foram detidos na noite dc sexta-feira
e encontram-se em uma unidade mllltar de Montevidéu. Entre eles está
o ex-parlamentar Juan Pablo Terra.

Acredita-se que a proibição devese à publicação de noticias relacionadas com os recentes choques entre as
forças de segurança do Uruguai e a
organização terrorista Tupamaros. La
Prensa, La Itazon c La Nación (argentinosi tiveram suas edições conflscadas na quinta e sexta-feira.

D

Processamento do Dados.

Rua do Ouvidor, 130 • 3? and. - lol. 2520222 *• 232-40/J.

madas e seu Vicc-Dlretor transforma-.se em chefe do Estado Maior
dos carablnelros.
ASILADOS
Um porta-voz da Chancelaria
chilena, Capitão Cláudio Colhidos
anunciou em Santiago que as 10
pessoas asiladas na Embaixada da
Venezuela estão em condições dc
partir para Caracas. Foi a resposta
dc Collados a uma pergunta sobre
uma resolução do Senado da Venezuela pedindo mais facilidades para os asilados políticos.
Os Senadores venezuelanos, na
quinta-feira passada, fizeram um
apelo à Junta Militar chilena para
que se terminasse com "as persegaleões, as prisões, as torturas e os
fuzilamentos por motivos politicos
no Chile".

A Embaixada do Chile em Caraças, através do seu Encarregado
de Negócios, respondeu explicando
"os fundamentos do apelo do
que
Senado venezuelano foram baseados em informações erradas." Por
causa desta resposta, um grupo dc
senadores pedirá amanhã, segunda-fclra, que a comissão política
declare persona non grata ao pais
o funcionário chileno.
Em San Fernando, no Chile,
cinco homens acusados de participarem de um grupo paramllitar dc
oposição à Junta foram condenados à morte por um tribunal. O.s
cinco — dois universitários, dois
membros de organizações camponesas e um dirigente do plano de
reforma agrária — poderão ser execotados nas próximas 48 horas a
menos que as sentenças sejam revogadas, declarou o advogado do
grupo.

Bolívia prorroga estado
de sítio e garante Baiizer
Jaymc

Dantas

Enviado especial

ffledflã

La Paz — A prorrogação do estado de sitio
em iodo o território boliviano talvez tenha súrpreendido alguns círculos politicos neste pais,
porem há vários dias uma seqüência de notícias a respeito de confubulações ou conspirações contra o Governo do General Hugo Bunzer vinha se constituindo em séria indicação
de que a medida não seria suspensa.

HTAS EXISTEM MESMO
CONJUNTO ESTOFADO
FIXO MAGNUS
Revestimento em courvin Manrjotex. pés
de imbuía escurecida com fita de metal
cromado encaixado, assento e encosto
em espuma. Oferta especial da Mesbla:
de 1.449.00 por 1.297,00 ou em mensaudades iguais sem en *f OQ70
liada de
¦£¦ V

O estado de sítio foi decretado originalmente a 2S de janeiro passado, em consequência de um movimento de rebeldia camponesa
no Departamento (Estado) de Cochabamba'.
Instigados por agitadores extremistas, os camponeses cochabambinos organizaram um protesto contra a alta do custo de vida, bloquearam as estradas, resistiram à força militar encarregada de restabelecer a ordem, o que leve como resultado a morte de um número de
trabalhadores rurais até hoje pouco especificudo.
O prazo de 90 dias (terminaria hoje, domingo, 2s) corria para o seu fim e. sobretudo
em vista do chamado presidencial à união dc
todos os bolivianos, a maior parte da nação
passou a acreditar que o decreto supremo correspondcnlc não seria repetido. Além do mais,
o Ministro do Interior, Coronel Pareda Asbun,
prometeu que depois do 1.° de maio, 60 presos
políticos serão postos em liberdade e que decisões permaneceriam pendentes apenas quanto a outros 50 bolivianos na mesma situação.
Que ninguém pensasse em anistia geral,
advertiu o Ministro Pareda Asbun. pois os inimigos do Governo não se inclinam a qualquer
espécie de trégua.
Nesse meio tempo, enquanto o Presidente
Banzer tratava de atrair o povo boliviano em
torno do ideal de uma reconquista de acesso
ao mar, promovendo antes o desenvolvimento
econômico da Bolívia, ex-dirigentes politicos
tos ex-Presidentes Hcrnun Siles Suazo, Juan
José Torres, o ex-líder mineiro e ex-vicc-Presidente Juan Lechin c outros) de tendência
esquerdista, começaram a sc movimentar.
Da Argentina, onde cumprem o exílio a
que os obriga o atual regime boliviano, divulgaram uma carta conjunta interpretando a
seu modo as medidas e as atitudes do Governo. Depois, camponeses do Norte do Departamento (Estado) de Potosi denunciaram as pre"um
paraçôcs do que chamaram de
grupo extremista" que, no entender dos trabalhadores
rurais potosinos, pretendia iniciar a agitação
na região. Antes dc qualquer providência, o.s
camponeses agiram por conta própria, pois o
grupo deveria ser diminuto, houve apenas um
único delido.

¦i

BI-CAMA IMPERATRIZ
Bonita, prática e moderna.
sua Mesbla: de 899,00 por
em mensalidades iguais
sem entrada de

Wm

'

A ordem interna não chegou a ser alterada porém a suspensão ou manutenção do estado dc sitio ficou na dependência do contendo do relatório no Ministro do Interior em
relação ao assunto.

Oferta da
697,00 ou
fJQ7Q
Dtf
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COLCHÃO TRORION firmes. Vários tamanhos à sua escolha:
Para solteiro com lâmina inteiriça de 0,78x1,88 e 0,80x1,88. Nossa Oferta:
plastispuma com altura de 7 cm. Bonito De 95,00 por 87,00 ou em men- A 70
tecido xadrez de fina qualidade, cores saudades sem entrada de— U

WL ê !"'*]&"

34'

Uteák

CREDITO HUMANIZADO
Ele apareceu para atender gente como voe
Gente falando com gente sempre se enten
PASSEIO:
do Passeio, 42/54

V*t»£$!

somente 1.897,00 ou em mensalidaEm finíssima caviúna, armário com
portas, cama com criado-mudo conju- des sem entrada de *|QQ70
IO«J
gado, penteadeira com 6 gavetas, es- apenas
pelho, e banqueta. De 2.199,00 por

Conjunto de Mesas de centro e laterais,
tampo de mármore, estrutura em linha
reta em imbuia escurecida. Bonitas e modernas. Oferta da Mesbla: de 389,00 por
347,00 ou em mensalidades Q/|70
iguais sem entrada de.

<3P Êfe

Rua
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DORMITÓRIO CAPRI

CONJUNTO ESTOFADO CAMA CLEÓPATRA
Com assento e encosto em espuma, revestimento em courvin Mangotex e pés
em imbuia escurecida. Oferta da sua
Mesbla: de 1,199,00 por
997,00 ou em mensalidades C|Q7U
iguais sem entrada de
WW

«

^
TIJUCA:
Rua Alte. Cochrane, 225
Rua Conde de Bomfim, 254

MEIER:
Rua Dias da Cruz,

A LOJA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.

155 A

V. REDONDA:
NITERÓI:
Rua Vise. do Rio Bronco, 511/523
Av. Amoral Peixoto, 228/32

A leitura do informe, os esclarecimentos e
levaram
debates no Conselho de Ministros
duas horas, ao cabo das quais, divulgou-se a
prorrogação através dc um decreto que Iambém exige das "autoridades correspondentes
(...) medidas destinadas à conservação da ordem pública da segurança do Estado e ao
abastecimento normal, as atividades de produção e os serviços públicos."
Da execução do decreto ficaram encarregados especificamente os Ministros da Defesa
Nacional, do Interior c o de Migração e Jusr
tiça, o que é visto aqui como um índice da
preocupação oficial a respeito da ação subversiva de exilados bolivianos.
O Ministro Pareda Asbun revelara a seus
"de
forma clara c
pares haver comprovado
terminante" a ação que aqueles exilados de filiaçào extremista desenvolvem na Argentina.
Apontou o caso de dois mensageiros, Oscar
Sanjines c Luis Lopez que, "seguindo instr.uções dos grupos extremistas reunidos em Bue7ios Aires e em Salta", ingressaram clandestinamente na Bolívia trazendo as diretivas para alteração da ordem pública.
O Ministro de Informações, Guillermo Bulacia, citou como provas de que dispõe o Governo a respeito das confabulaçõcs de bolivia"uma
nos no exterior contra o regime atual
recente aliança formada em Buenos Aires a
cuja cabeça se encontram os cx-Presidentes
Sites Zuazo e Juan José Torres", c uma reunião
de exilados e extremistas de esquerda cm Salta, "na qual se determinou empreender uma
ofensiva contra o Governo boliviano."
E como as autoridades bolivianas se. acham
informadas de que, na Argentina, esses exilados gozam de liberdade para se movimentarem até a fronteira, anuncia-se aqui o envio
próximo de uma petição ao Governo do General Juan Domingo Perón para que este maude conter a movimentação daqueles bolivianos
que, contrários ao regime do Presidente Bancausar-lhe
zer, se estariam organizando
"A para
petição" — disse
dificuldades pelo menos.
"será entregue, através do
o Ministro Bulacía —
Embaixador boliviano em Buenos Aires, Waldo
Cerruto, o que dará ao documento um aspecto formal, com implicações possíveis nas relações entre os dois países."
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Terroristas argentinos tentam assaltar arsenal
ERP troça milhões atiles
<le liberlar Samuel son
Buchos Aires .iUPI-JB) — O Exército Revoluclonárlo do Povo (ERP) náo libertará o diretor da
Esso, Viotor Samuelson, até que consiga tirar do
pais e trocar o.s 14 milhões e 200 mil dólares (CrS 02
milhões c 300 mil) que recebeu da empresa como
resgate, disseram ontem fontes financeiras em Buenos Aires.
O resgate recorde foi pago pela Esso no dia 11
do março mas até agora não há noticias sobre Victor Samuelson, sequetrado em dezembro do ano
passado. A.s fontes disseram que o ERP procura trocar os dólares em outras moedas, inclusive outros
dólares para evitar que o.s números das séries das
notas sejam utilizadas como pistas.

Peru denuncia
na OEA ação das
multinacionais
Atlanta i UPI-JB i — Em sua fase final de deliberações. a Assembléia-Geral da Organização dos
Estados Americanos começou ontem a analisar o
problema das atividades da.s empresas multinacionais que, segundo denúncia do representante peruano, "adquiriram características graves no contiriente".
O representante peruano, Luis Marchand, solicitou a elaboração de estudos sobre a natureza
e estrutura jurídica das multinacionais que operam
"estas
na América Latina, depois de afirmar que
empresas criaram problemas realmente críticos em
muitos países em desenvolvimento".

Mendoza, Argentina
(AP-UPI-JB) — Um comando armado, provávelmente do Exército Revoluclonárlo do Povo (ERP),
tentou assaltar ontem o arsenai da IV Brigada Aérea,
no porto do El Plumerillo,
mas foi obrigado a fugi" depois de um breve tiroteio
com os soldados. Não houve
feridos,
O grupo iniciou o ataque
do interior de um automóvei, que entrou cm alta velocidade na área militar do
aeroporto, situado próximo
à cidade de Mendoza. Api'0veitando-se da surpresa dos
soldados, os atacantes conseguiram chegar até a en-

trada do arsenal, construido no subsolo,

Glaxo

Iniciado o tiroteio, outros
soldados da Base dirigiram-sc ao arsenal e o.s atacantes fugiram. Em ncnhum momento eles se
identificaram, mas acredita-se que pertençam a o
Exército Revolucionário do
Povo, que desde o ano passacio especializou-se n o s
ataques aos quartéis, com
o objetivo de roubar armas.
Por outro lado, a policia
de Mendoza informou que
pós em prática na Província
um sistema de vigilância e
controle, visando a evitar
atos* de sabotagem ou violènehi relacionados ao 1" de
maio.

CONVITE AOS ANESTESIO LOGISTAS DA GUANABARA
a assistirem às palestras do Professor Dr.

A GLAXO DO BRASIL S. A., tem a honra de convidar V. Sas.
B. R. Simpson, da London University, que scrào proferidas:
Segunda-feira, dia 29/04
Às 20*30 horas, no HOSPITAt DA POtICIA MILITAR
(Centro de Estudos)
Terça-feira, dia 30/04
Às 20:00 horas, no HOSPITAL SOUZA A3UIAR
(Centro de Estudos)
,

(meâÊa

o pre/ente do mamãe

DESCONTROLE
"O
problema colocado pela atividade descontrolada das empresas multinacionais adquiriu caracteristicas de tal gravidade que mesmo determinados paises industrializados que auspiciaram o
desenvolvimento de tais empresas começaram n
exteriorizar uma crescente preocupação", afirmou
Marchand.
Segundo o delegado peruano, o valor da produção das multinacionais fora de seus paises de
origem alcança um volume de 450 bilhões de dólares, enquanto o Produto Interno Bruto conjunto
dos paises em desenvolvimento seria de 350 bilhões
de dólares.
Marchand acrescentou que as filiais destas companhias na América Latina remeteram a suas matrizes soma semelhante à metade dc todos os novos
investimentos na região, somente em licenças,
roí/alties e serviços.
"Esta situação — observou o peruano — é produto de um controle monopolista da corrente tecnologica." Marchand destacou ainda que na América Latina estas empresas, excluindo os investimentos cm petróleo, obtêm uma média de 12% de
recuperação anual de seu capital investido, enquanto na Europa e Canadá conseguem lucros de
apenas 8,6%.
A.s vendas destas empresas, continuou Marchand, eqüivalem a 13% do produto nacional bruto
em todos os paises da América Latina e realizam
35% do total de suas exportações, incluindo 41%
das exportações de manufaturas, pagando apenas
14% dos ingressos fiscais.
O delegado peruano finalizou dizendo que "o
que foi exposto não significa desconhecer a contribuição positiva que pode comportar o investimento
estrangeiro para os países em desenvolvimento
quando estiver sujeito à legislação nacional e aos
planos internos de desenvolvimento."

Deputado faz
nova acusação
contra Vesco
*>

San José, Costa Rica (AP-JB) — O
Deputado costarriquenho Rafael Angel Vailadares afirmou ontem que cerca de 150 milhões de dólares (quase Cr$ 1 bilhão) da Investors Overseas Service — IOS — que eram
manipulados pelo financista norte-americano Robert Vesco, estão congelados em bancos do Canadá, Aruba, Bahamas e Luxemburgo.
"Ao contrário do
que todo /mundo cre,
nem tudo está perdido", disse Valladares, reíerindo-se à possibilidade de reunir provas
suficientes para acabar com a proteção que,
segundo ele, Robert Vesco tem da parte do
Presidente da Costa Rica, José Figueres. Vailadares é presidente de uma comissão criada
pelo Congresso para investigar as atividades
de Vesco no país.
O parlamentar
na
começou a relatar,
terça-feira, o resultado de suas investigações,
realizadas na Europa, mas foi interrompido
pelo presidente da Assembléia. Ontem ele recomeçou, entregando aos seus colegas mais
de 100 documentos, como subsídios para o
caso. Vesco está sendo acusado pelos Governos
dos Estados Unidos e da Suíça de uma íraude de 224 milhões de dólares (cerca de Cr$ 1
bilhão e 500 mil), além do envolvimento no
caso Watergate.
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Cilindro para massa Super Luxo n.° 1
com rolete em duralumínio "fSlOQ
polido, tam. 18 cm. Oferta., f U
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Aparelho de jantar, com 42 peças, porcelana Renner. Apenas
249,00 ou em mensalidades
sem entrada de
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Ferro a gásYanes, a maneira mais
econômica de passar roupa. TCQO
lU
Apenas

Relógio frigideira, com despertador
muito decorativo, várias co- CQOQ
©9
res. De 89,00 por
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Aparelho de chá, café e bolo
peças, em porcelana Renner.
189,00 ou em mensalidades
sem entrada de
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Balança doméstica Bender, capacidade
para 10 kg, dispositivo de regulagem.
prato em alumínio polido, CSflOO
apenas
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Conjunto Mayfair. com 6 peças, cabo
de baquelite à prova de ca- QCQQ
VV
lor, apenas

w

' '•il-M^jJi^Ss^H^lf^

Churrasqueira Bom Apetite, substitui
com vantagem a frigideira e em alguns
casos, o forno. Para gás ou álcool,
não produz fumaça nem chei- â QQQ
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Bandeja Ouro Preto, bandeja de aço
inoxidável Meridional. Nosso £|ff§QQ
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preço: apenas

Forma conjunto para pudim, duas peças numa só, banho-maria, tampa anodizada. Nossa oferta. De -*SÍ|0íl
Jl U
25,00 por somente
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Cafeteira com 3/4 de litros e leiteira
para 1 litro, uso direto ao fo- J COO
**#ll
go: Preço do conjunto: só..

Cafeteira Trofa, dispensa o coador, dá
ótimo sabor sob pressão. Faz café em 5
minutos. Dn 65,00 por so- y| QQQ
mente
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Faqueiro com
vei Hércules,
1.149,00 por
mensalidades

130 peças, aço inoxidáfacas serrilhadas. De
949,00 ou em "7/100
sem entrada de f ¦§
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RÉDITO HUMANIZADO
Ele apareceu para atender gente como você.
Gente falando com gente sempre se entende.
PASSEIO:
Rua do Passeio, 42/54

TIJUCA:
Rua Alte. Cochrane, 225
Rua Conde de Bomlim, 254

MÉIER:
Rua Dias da Cruz, 155-A

A LOJA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.
V. REDONDA:
Av. Amoral Peixoto, 228/32
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arsenal
assaltar
tentam
argentinos
Terroristas
ERP troca milhões anles
<lo libertar Samuelsoii
Buenos Aires iUPI-JB» - O Exército Revoluda
clonárlo do Povo (ERP) não libertará o diretor
Esso. Victor Samuelson, até que consiga tirar do
dólares (Cr? 92
pais c trocar os 14 milhões c 200 mil
da
empresa como
recebeu
c
300
mil)
que
milhões
resgate, disseram ontem fontes financeiras em Buenos Aires.
O resgate recorde foi pago pela Esso no dia 11
dc março mas ate agora náo há notícias sobre Victor Samuelson, sequetrado cm dezembro do ano
ERP procura tropassado. As fontes disseram que o
car os dólares em outras moedas, inclusive outros
dólares para evitar que os números das séries das
notas sejam utilizadas como pistas.

Mcndoza, A r g e n 11 n a
lAP-UPI-JB) — Um comando armado, provávelmente do Exército Revoluclonárlo do Povo 1ERP1,
tentou assaltar ontem o -arsenai da IV Brigada Aérea,
no porto de El PliuneriUo,
ma.s foi obrigado a fug' • depois dc um bre*e tiroteio
com o.s soldados. Não '..ouve
feridos.
O grupo iniciou o ataque
do interior dc um automóvei. que entrou em alta velocidade na área militar do
aeroporto, situado próximo
à cidade dc Mcndoza. Aproveitando-se du surpresa dos
soldados, os atacantes con.seguiram chegar até a en-

trada do arsenal, construído no subsolo.
Iniciado o tiroteio, outros
soldados da Base dirigiram-se ao arsenal e os atacantes fugiram. E m nenhutn momento i 33 s e
Identificaram, mas aercelita-sc que pertençam a o
Exército Revolucionário do
Povo, que desde o ano passado especiáliíibu-se' n o s
ataques -aos quartéis, com
o objetivo de roubar armas.
Por outro Indo, a policia
de Mendoza informou que
pós cm prática na Província'
um sistema dc vigilância c
controle, visando a evitar
atos de sabotagem ou violcncki relacionados ao lg dc
maio.

Glaxo
CONVITE AOS ANESTESIO LOGISTAS DA GUANABARA
A GLAXO DO BRASIt S. A., lem a honra de convidar V. Sas.
B. R. Simpson, da tondon University, que serão proferidas:

a assistirem às palestras do Professor Dr.
';

Segunda-feira, dia 29/04

/¦

\

As 20:30 horas, no HOSPITAt DA POtlCIA MILITAR
(Centro de Estudos)
Terça-feira, dia 30/04
Às 20:00 horas, no HOSPITAL SOUZA A3UIAR
(Centro de Estudos)

(I*
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Peru denuncia
na OEA ação das
multinacionais
Atlanta iUPI-JB' — Em sua fase final dc delidos
berações a Assembléia-Geral da Organização
o
analisar
a
ontem
começou
Estados Americanos
multinaçloproblema da.s atividades das empresas
nais que segundo denúncia do representante pc•'adquiriram características graves no conmano.
tinente".
,
.
O representante peruano, Luis Marchand. solicitou a elaboração de estudos sobre a natureza
c estrutura jurídica das multinacionais que operam
"estas
na América' Latina, depois de afirmar que
empresas criaram problemas realmente críticos cm
muitos paises em desenvolvimento".
DESCONTROLE
*'0
problema colocado pela atividade descontrolada: da.s empresas multinacionais adquiriu caracteristicas de tal gravidade que. mesmo determinados paises industrializados que auspiciaram o
desenvolvimento de tais empresas começaram a
exteriorizar uma crescente preocupação", afirmou
• Marchand.
Segundo o delegado peruano, o valor da produção das multinacionais fora de seus paises de
origem alcança um volume de 450 bilhões dc dólares. enquanto o Produto Interno Bruto conjunto
dos países em desenvolvimento sei ia dc 350 bilhões
de dólares.
Marchand acrescentou que as filiais destas comsuas mapanhias na América Latina remeteram a
trizes soma semelhante à metade de todos os novos
investimentos na região, somente cm licenças,
royalties e serviços.
"Esta situação — observou o peruano — é produto dc um controle monopolista da corrente tecnológica." Marchand destacou ainda que na America Latina estas empresas, excluindo o.s investimentos cm petróleo, obtêm uma média de 12*7- de
recuperação anual de seu capital investido, enquanto na Europa e Canadá conseguem lucros de
apenas 8,6'v.
A.s vendas destas empresas, continuou Marchand, eqüivalem a 13<>< do produto nacional bruto
om todos os paises da América Latina e realizam
35-ã do total de suas exportações, incluindo 41'}
das exportações de manufaturas, pagando apenas
M'r dos ingressos fiscais.
"o
O delegado peruano finalizou dizendo que
a
contridesconhecer
que foi exposto náo significa
buição positiva que pode comportar o investimento
estrangeiro para os paises em desenvolvimento
quando estiver sujeito ã legislação nacional e aos
planos internos de desenvolvimento."
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Cilindro para massa Super Luxo n.° 1
"JflQO
com rolete em duralumínio
Oferta.,
cm.
fil
polido, tam. 18

Aparelho de jantar, com 42 pecas, porcelana Renner. Apenas
249,00 ou em mensalidades
sem entrada de.

•"$•?

24

Bandeja Ouro Preto, bandeja de aço
inoxidável Meridional. Nosso DQOO
VW
preço: apenas

Aparelho de chá. café e bolo com 42
peças, em porcelana Renner. Apenas
189,00 ou em mensalidades 4Q90
sem entrada de

Conjunto Mayfair, com 6 peças, cabo
de baquelite à prova de ca- Q£00
lor, apenas

95'

18!

Churrasqueira Bom Apetite, substitui
com vantagem a frigideira e em alguns
casos, o forno. Para gás ou álcool,
nãoproduzfumaça nem chei- AQOO
rn Apenas
Anenas
ffU
ro.

j*V.; ¦ a2p^

«|«.

Cafeteira com 3/4 de litros e leiteira
para 1 litro, uso direto ao lo- \ £00
go: Preço do conjunto: só..

Cafeteira Trofa, dispensa o coador, dá
ótimo sabor sob pressão. Faz café em 5
minutos. De 65,00 por so- A Q00
mente.
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RÉDITO HUMANIZADO
Ele apareceu pafa atender gente como você.
Gente falando com gente sempre se entende.
Rua

"

¦ .7" ~ •w'

PASSEIO:
TIJUCA:
do Passeio, 42/54 Rua Alie. Cochrane, 225
Rua Conde de Bomlim, 254

Rua

MÉIER:
Dias do Cruz,
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Faqueiro com 130 peças, aço inoxidávei Hércules, facas serrilhadas. De
"1400
1.149,00 por 949,00 ou em
mensalidades sem entrada de I f
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Forma conjunto para pudim, duas pe-*
tampa anoças numa só, banho-maria,
De
oferta.
Nossa
OflOO
dizada.
fciU *
25.00 por somente
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75'

Relógio frigideira, com despertador
muito decorativo, várias co- CQOQ
OU
res. De 89,00 por

v^-^^^^-s^

Balança doméstica Bender. capacidade
para 10 kg. dispositivo de regulagem,
prato em alumínio polido, CflOO
UU
annnas

|||

Ferro a gásYanes, a maneira mais
econômica de passar roupa. ^E£QQ
Apenas

Deputado íaz
nova acusação
contra Vesco
San José, Costa Rica (AP-JB) — O
Deputado costarriquenho Rafael Angel Vailadares afirmou ontem que cerca de 150 milhões de dólares (quase Cr$ 1 bilhão) da Investors Overseas Service — IOS — que eram
manipulados pelo financista norte-americano Robert Vesco, estão congelados em bancos do Canadá, Aruba, Bahamas e Luxemburgo.
'Ao contrário do
que todo mundo crè,
nem tudo está perdido", disse Valladares, referindo-se à possibilidade de reunir provas
suficientes para acabar com a proteção que,
segundo ele, Robert Vesco tem da parte do
Presidente da Costa Rica, José Figueres. Vailadares é presidente de uma comissão criada
as atividades
pelo Congresso para investigar
de Vesco no país.
na
começou a relatar,
O parlamentar
terça-feira, o resultado de suas investigações,
realizadas na Europa, mas foi interrompido
Ontem ele repelo presidente da Assembléia.
colegas mais
seus
aos
entregando
começou,
o
de 100 documentos, como subsídios para
Governos
acusado
Vesco
sendo
está
pelos
caso
dos Estados Unklos e da Suíça de uma frati1
de dc 224 milhões de dólares (cerca de CrS
no
bilhão e 500 mil), além do envolvimento
caso Watergate.

\
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Inundação provoca
desapareciiiieiitp dc 200
Lima iUPI-JB) -- O Sistema Nacional de Defesa Civil informou ria madrugada de hoje que 200
na
pessoas desapareceram nas aldeias situadas
área que ocorreu uma avalancha que represou o
rio Mantaro, na serra central peruana.
Pilotos que sobrevoaram a legião disseram que
a repressà formada pelo desmoronamento do morro Mayomarca tem uma extensão de quatro quilômetròs, o que originou a formação de uma lagoa
de 15 quilômetros de extensão, até o momento.
A estrada de rodagem que liga as cidades dc
Huancayo e Ayacucho e que corre paralela ao rio,
foi cortada pelas águas, o que dificulta o acesso
ao local. Veículos e pessoal do Exército, além de
engenheiros e técnicos, dirigiram-se para o local
do desmoronamento, com o propósito dc recolocar
o rio em seu leito e ajudar aos flagelados.
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Amoral Peixoto, 228/32
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Spinola promete à África independ ência gradual
Brasil reconhece
Governo da Junta
Brasilia 'Sucursal) — O
B r a/s i 1 reconheceu oficialmente o novo Governo dc
Portugal, sob a chefia do
General Antônio Spinola,
ao acusar, às H horas de
ontem (hora de Brasília»,
o recebimento de uma nota
passada pela Chancelaria
p o r t u g u e s a simultâneamente para a Embaixada
brasileira em Lisboa e para
o Itamarati.
Logo ao receber do Ericárregado de Negócios brasiloiro. Ministro Antoni Fantinato Neto. a nota de recebimento do comunicado oficiai, o próprio Chefe do Departamento Político da
C h a n c ciaria portuguesa,
Embaixador Freitas Cruz,
afirmou estar ''muito contente pelo fato de o Brasil
ter sido o primeiro pais em
todo o mundo a reconhecer
o novo Governo de Portugal."

reconhecimento fornun' do
novo Governo português,
disse o Itamãrltl:
"O Ministério das Re1 ações Exteriores cumpriménta a Embaixada' de Portugal e tem a honra de
acusar o recebimento da nota dc hoje, recebida por telex, pela qual comunicou a
constituição da Junta de
Salvação Nacional presidida
pelo General Antônio dc
Spinola e próxima designação de um Presidente da
República, que nomeará um
Governo provisório civil e
preparará a realização de
eleições para a escolha de
uma Assembléia Nacional
Constituinte.
O Ministério das Relações
Exteriores aproveita a oporUmidade para' reiterar à
Embaixada dc Portugal os
protestos de sua mais alta
consideração.
Brasília, 27 de abril de
1974."

COMUNICAÇÃO DA JUNTA
MESMA POSIÇÃO

No texto da nota, enviada
pela Embaixada portuguesa
Logo no momento em que
em Brasilia ao Itamarati, é
troca
de notas e o implicia
ressaltado o compromisso
to reconhecimento do Goda realização de eleições
verno de Portugal era
para a escolha de uma Assembléia-Geral Constituinte anunciado à imprensa, uma
dentro do prazo de 12 me- fonte altamente categorizar
da do Itamarati comentava
ses. Diz a nota:
"na realidade, em todo
"A Embaixada de Portu- que,
esse episódio, não houve
gal apresenta os seus mais qualquer mudança na poatenciosos cumprimentos ao sicão do Governo brasiMinistério das Relações Ex- leiro."
teriores e tem a honra de
Com isso. quis frisar que
lhe comunicar que. na ma- o Brasil sustenta sua mesdragada do dia 26, foi cons- ma
quanto ao protituida em Portugal unia blemaposição
dos territórios portuJunta de Salvação Nacional
gueses na África, defendena que preside o Senhor do a necessidade de
que dede
SpinoAntônio
General
ver ser concedida uma auIa. Nos termos de um comu- tonomia autêntica à Guiné,
nicado divulgado no mesmo Moçambique, Angola, Cabo
dia, a Junta de Salvação Verde e São Tome. de forNacional escolherá, de en- má a
que suas populações
tre os seus membros e no
determinar livrepossam
prazo de três semanas, o
mente o seu futuro.
Presidente d a República,
que manterá poderes seme- RELAÇÕES NORMAIS
lhantes aos previstos na
atual Constituição. O comuA despeito do reconhecinicado acrescenta ainda
que. após assumir as suas mento do novo Governo,
funções, o Presidente da para todos os efeitos legais,
a Embaixada de Portugal
República nomeará um Governo provisório civil, que continua a ser chefiada pepreparará, no prazo de 12 Io Embaixador José Hermameses, a r e a 1 i z aç ã o de no Saraiva até que seja
eleições para a escoU.a .de apresentado ao Governo
uma Assembléia Nacional brasileiro um novo chefe
para a representação diploConstituinte.
A Embaixada de Portugal mática em Brasilia.
Também o General Caraproveita a oportunidade
depara reiterar ao Ministério los Alberto Fontoura, já em
Embaixador
das Relações Exteriores os signado
protestos de sua mais eleva- Lisboa, terá sua nomeação
mantida, dependendo para
da consideração."
Na sua resposta, que por isso apenas do aceite do nosi própria já constituía o vo Governo português.

Primeiro v ô o de
Lisboa chega hoje
O primeiro avião a deixar
Lisboa depois do movimento militar de quinta-feira
deverá chegar às 14 horas
de hoje ao Rio, trazendo 146
passageiros — 14 na primeirá e 132 na segunda classe,
Quase à mesma hora, um
outro avião da TAP deverá
estar partindo para Portugal, num vóo extra programado já há bastante tempo.
Por enquanto, segu n d o
um funcionário da Companhia. o aeroporto de Lisboa
só está permitindo a chegada e a saída de aviões' da
TAP, cujos pilotos receberam ordens para regressar
à base "estejam onde estiverem." Acredita-se que, a
partir de terça-feira, os
vôos s e j a m normalizados,
mas até lá todas as reservas para Portugal estão
canceladas.
Apesar da expectativa de
todos, o movimento de pessoas nas agências da TAP
no Rio tem sido quase que
normal. Mesmo assim a
TAP colocou alguns de seus
funcionários em regime de
plantão e o funcionamento
nesses próximos dias s e
prolongará até às 20 horas.
O vóo 387, com 136 passa-

geiros, que estava marcado
para ontem foi cancelado,
não havendo ainda data
certa para sua partida. Um
outro, extra, já programado
há várias semanas, de i x a rá o Rio à.s 15 horas de hoje, completamente lotado.
Lotado também deverá
vir o avião da TAP que deixará Lisboa às 8h lOm de
hoje e que chegará no Galeão ãs 14 horas, trazendo
a bordo 146 passageiros, a
grande maioria portugueses
que estavam em seu pais a
passeio. E' possível também
que, neste mesmo vôo, venham os passageiros que
n o
ter vindo
deveriam
avião de quinta-feira, quando a cris. eclodiu.
A Varig, por sua vez não
tem nenhuma previsão da
saída de seus aviões para
Lisboa, onde não há nenhum aparelho daquela
Companhia. Como as autoridades portuguesas ainda
não liberaram o aeroporto
de Lisboa para nenhuma
outra empresa que não seja
a TAP, não há, por enquanto, nenhuma previsão. As
reservas estão sendo aceitas, mas sem nenhum compromisso por parte da Companhia, que não garante o
dia da partida.

miTlie Gimrdian" aponta
um exemplo a seguir
Londres 'ANSA-JB') —
Segundo o jornal
T h e
Guardian, de Londres, depois dos Estados sul-africanos, o país que mais atentamente acompanha os aconteoimentos de Portugal, é o
Brasil "ex-território portugués que se vê a si mesmo
cmio um modelo de uma
sociedade independente
multi-racial cujo exemplo
as colônias portuguesas na
África deveriam seguir.
A crise do petróleo, aliada às conhecidas dlssensões
no seio do Exército portu"exgués" — diz o jornal —

plicum parcialmente a nova
pusícão do Brasil, mas tambem existem razões internas. A politica brasileira de
desenvolvimento confere
tanta importância à exportação que já não pode permi tir que a ideologia determine quem são seus amigos.
Totalmente anticomunista,
o Brasil está preparado para vender açúcar à União
Soviética e à China. O Brasil vé novos, mercados nos
paises da África Negra mas
não nos campos de concent ação no Su' do continente
africano."

Lisboa (AFP-AP-ANSA-JB) — O general Antônio de Spinola, chefe da Junta Militar portuguesa-, pediu ontem aos
diretores de jornais e revistas de seu país
"autodeterminaque distingan. entre
"independência"
cão" e
ao falarem dos
territórios da África, acentuando que "a
autodeterminação deve preceder a independência, que terá de ser progressiva".
Em entrevista com os empresários,
o General Spinola afirmou que aqueles
"uma ideologia de esquerda
que tenham
poderão defendê-la, ainda que com serenidade e moderação", enquanto que os
de direita "terão de evoluir a fim de colaborar com a Junta".
Acrescentou o chefe da Junta que as
Forças Armadas terão dc estar separadas
do Governo, assumindo os militares os
compromissos que são de sua alçada e
deixando aos civis as responsabilidades
do Governo, em um "regime que não deve ser autoritário".

Canção proibida,
a senha do golpe
Lisboa (UPI-ANSA-JB) — Populares entoavam ontem nas ruas de Lisboa
a canção Grandola, Vila Morena, do compositor José Afonso, proibida durante o
regime de Marcelo Caetano, música de
protesto que serviu de senha para o movimento militar que derrubou 42 anos de
ditadura salazarista.
A canção, que tem um fundo de ruidos marciais, foi escrita e gravada por
José Afonso, pouco depois que a aldeia
de Grandola se rebelou, há sete anos,
contra as tropas da Guarda Nacional,
sendo imediatamente proibida sua transmissão pública.

R-diofolo UPI
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a imprensa . dá

Governo

as diretrizes

NA HORA CERTA

"Grandola,
Vila Morena'
José

Afonso

Grandola, vila morena
Terra da fraternidade,
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grandola, vila morena
Terra da fraternidade

José

Silveira

Enviado especial

Lisboa — As Forcas Armadas
estão levando a efeito uma operação-limpeza envolvendo todo o terri tório nacional para a detenção de
todos os agentes da .iá dissolvida
Dircção-Gcral de Segurança.

inscrições dc spray vermelho. Unia
o Prigrande faixa convoca para "Muros
e
meiro de Maio Vermelho.
tapumes ostentam o símbolo da
foice e o martelo pintados com
spray.

Mais de SOO agentes já estão
detidos, substituindo no presídio os
presos que foram todos libertados.
Ao que parece subsistem ainda aiguns focos dc resistência, inexpressivos, contudo, pois a Junta de Salvação Nacional controla totalmente á situação.

Há temor de q u e os .jovens
provoquem manifestações violenlas, sabendo-se que o novo Governo não admitirá violências, ensaiadas nas primeiras horas do triunfo
com o anctlrejamento dc vitrinas
c vidros de agências bancárias na
Cidade Baixa.

A prontidão das 1'orças Armadas já foi relaxada. Centenas dc
militares, em traje dc passeio, mistUram-só à multidão no Largo do
Rocio e na Avenida da Liberdade.
A sede da Guarda Nacional Uepublicana, no Quartel do Carmo, onde
se refugiara o Governo deposto, t;
a sede da DGS estão isoladas por
tropas militares (pie desviam o
transito das imediações e impedem
as aglomerações. Também está sob
cerco a Escola de Policia de Três
Rios, onde a antiga PIDE formava
seus agentes.

Em nenhum momento o novo
Governo perdeu o controle da siInação, embora o povo tenha se
antecipado aos militares na tentativa de ocupar determinados locais.
Houve uma invasão da sede do jornal A Época e também numa repartição de censura onde foram
destruídos e queimados inúmeros
documentos.

Soldados do Exército c Fuzileiros Navais, em uniformes dc campanha, portam fuzis automáticos
leves. Muitos deles trazem cravos
vermelhos nos canos das armas,
oferecidos pela população.
Lisboa ainda não acordou tlc
todo do longo sono da ditadura tlc
40 anos. que foi deposta em poucas
horas pelo Movimento das Forças
Armadas. No centro da cidade, durante lodo o dia houve transito
engarrafado e milhares de pessoas
reunidas. Não há oradores, mas há
uma farta distribuição de panHelos.

Os delidos na Guarda Nacional
Republicana c na PIDE já foram
conduzidos para a prisão, embora
com grande cautela para evitar que
o povo fizesse justiça.
Os portugueses compram avidamente as sucessivas edições dos
jornais, que, pela primeira vez, em
•10 anos, saem à rua sem seus textos passarem pela Censura. O comércio funcionou normalmente e
fcebou ao meio-dia. À tarde, permanecèrani abertos bares c restaurantes. Os bancos reabrem segimda-feira. O aeroporto de Lisboa já
está cm funcionamento.
Ao meio-dia de ontem chegou
o primeiro trem de Madri, totalmente lotado de passageiros cm
sua maioria portugueses; Aliás, o
bar do Expresso Lusitano esgotou
todo o seu estoque tie bebidas, consumidas pelos que comemoravam a
vitória.

Mensagem elogia militares
Lisboa (UPI-JB i -r O Presidente da
Junta portuguesa, General Antônio de
Spinola, divulgou o ssgülnte comunicado: "Aos bravos militares, expresso o
msu agradecimento por mais este ato de
•
patriotismo, a juntar a todos os outros
Ultramar
do
porna
dífesa
prateados
¦¦tugüês e, ainda, pela exámptò discipüna e al':a eficiência cbmonstradas no
da transcendental missão."
cumprimento
'
A respeito da reação do povo ao movimento das Forças Armzdas que derrubou o regime salazarista de Marcelo Ca"Antòtano no clia 25 de abri!, o General"magníríio de Suinola disse que ela foi
fica e ultrapassou largamente todas as
expectativas."

Terra da fraternidade,
Grandola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena
A sombra de uma azinhejra
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grandola, a tua vontade
Grandola, a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade.
(Transmitid-

Novos hóspedes nas prisões

A estátua de Dom Pedro IV
(D. Pedro D no Largo dn Rocio foi
ocupada por jovens e coberta com

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade,
Grandola, vila morena

CONTROLE FINANCEIRO

pela

AFP)

Lisboa (AFP-ANSA-JB) — A Junta Militar portuguesa aboliu ontem as
medidas restritivas impostas aos centros de ensino superior, reabrindo as
cantinas universitárias, consideradas
no salazarlsmo como focos de agitação, e cancelando os processos instaurados contra estudantes da Oposição
ao regime anterior.
Em contrapartida, o organismo
dirigente pediu aos estudantes c professores que "expressem sua confian,ça e compreensão nas novas autoridades c assegurem a ordem cívica indispensável ao processo dc liberalização
nacional".
MÉDICOS

Spinola, falando

O.s relógios marcavam exatamente
30 minutos na madrugada de quinta-feira, dia 25, quando o disc-jockey da rádio
católica Renascimento levou ao ar Grandoía, Vila Morena:
Era a senha esperada em muitos
quartéis. Imediatamente, grupos de militares começaram a executar o que há
algum tempo já estava combinado, neutralizando a ação dos partidários do salazarismo a fim de iniciar a marcha para a tomada do Poder.
A guarnição de Santarém, 50 quilometros ao Norte da Capital, capturou
seus comandantes e colocou seus tanques
em marcha para Lisboa, atitude que era
acompanhada simultaneamente em diversas outras unidades.
Na 5a. Divisão de Infantaria e na
7a. de Cavalaria da Capital, na Escola
de Comando de Lamego, na região Norte, os oficiais de infantaria em Afra e em
muitos outros pontos os militares rebel-.
des tomaram conta da situação em seus
quartéis e, animados pelos acordes de
Grandola, Vila Morena, partiram para
o cumprimento de sua missão histórica.

Regime suspende
punirão a jovens

A Junta Militar -— Genarais Antõnio de Spinola. Costa Gomes e Diogo
Neto, Brigadeiro Jaime Silvério Marques,
Capitão-de-Fragata Antônio Alva Rosa
Coutinho. Capitão-de Mar-e-Gúerrà Jo-

sé Batista Pinheiro Azevedo e Coronel
Carlos Galvão. de Melo — fixará medidas imsdiatas que permitam um controle rigoroso cX^ todas as operaçõjs eçónômica. e financeiras com ò exterior, qm*
levem ao combate eficaz da corrupção s
da especulação.
O programa do movimento das Forças Armadas sali.nta que o Governo
provisório laneaa-á o.s fundamentos dé
uma nova politica econômica, cuja "preocupação imediata será a luta contra o
inflação e a alta excessiva do custo da
vida", ligada a unia nova política sociai que "tara como objativo o aumento
progressivo é acelerado da qualidade de
vida de todos os portugueses."
Outros aspectos de destaque no progrania são a abolição da censura e do
exame prévio (sendo resguardado por
unia comissão ad lioc o segredo dos documentos militares) e a reorganização
e o saneamento das Forças Armadas e
milltarizadas.

A sede da Ordem dos Médicos cm
Lisboa foi ocupada ontem por Joven.s
médicos, que anunciaram a expulsão
do antigo decano da entidade, "notorio curandeiro fascista". Em novembro de 1972, depois de inúmeros incidentes, o cx-Premier Marcelo Caetano decretara o controle militar dos
hospitais e a substituição do Conselho Diretor da Ordem dos Médicos por
outro mais colaboracionista.
afixados ontem às
Os cartazes
pressas pelos jovens médicos anunciavam que a Ordem estava convertida
em "sindicato livre c, de agora cm
diante, a saúde não será mais um
privilégio de classe, mas sim um dlreito de todo cidadão".
l.° DE MAIO
A comemoração do 1.9 dc Maio
foi autorizada pela Junta Militar, que
pediu aos organizadores do ato que
controlem a disciplina da manifestação.
A Capital lusa ostentava ontem ¦
pela manhã, em seus muros e vidraças,
numerosos cartazes vermelhos ostentando a foice e o martelo, com apelos
"1." de Maio
pela realização de um
esvermelho", de uma organização
querdista com sede na Argélia, o Movimento Revolucionário Popular Português iMRPPl
O Partido Comunista Português,
por sua vez, divulgou um comunicado
pedindo à Junta a anistia geral dos
presos políticos, liberdades democráticas. o fim da guerra colonial e um
aumento salarial que signifique uma
elevação do nível de vida dos trabaihadores. O documento comunista pede também a dissolução da policia politica e a punição dos policiais re.sponsáyèis por inúmeras mortes.
A Comissão Democrática Nacional, que apoiou
os
candidatos da
Oposição nas últimas eleições, saudou
"a morte do regime de Salazar" e rendeu homenagem às Forças Armadas.
Como o Partido Comunista, a CDN
também pede o fim da guerra colonial, liberdades democráticas e sindicais, direito de greve e eleição livre de
uma Assembléia Constituinte, apelando ao povo para que se manifeste nas
ruas por tais objetivos.
O povo nas ruas tomou dc assaito as bancas de jornais, os leitores
ávidos de obter as primeiras edições
sem censura depois de tantos anos.
O porta-voz do regime de Caetano,
Época, foi fechado, c os demais jornais circularam com atraso, porque
todos aumentaram as tiragens.

Bispos apelam
à reconciliação
Lisboa. Cidade do Vaticano iUPIANSA-AFP-JBi —- A Assembléia Pienárla da Conferência dos Bispos formuloii votos para que os acontecimentos portugueses "contribuam para o
bem da sociedade, na Justiça, na reconciliação e no respeito por todas as
pessoas."
Reunidos no Santuário de Nossa
Senhora de Fátima, os Bispos metropolitànos fizeram um apelo às virtudes cívicas dos católicos e dos demais
portugueses de boa vontade. A reuniáo contou com a presença do Núncio Apostólico em Lisboa, Dom Giuseppe Semsi.
MOÇAMBIQUE
A Conferência debateu também os
acontecimentos que provocaram a saida de Moçambique do Bispo de Nampula. Dom Manuel Vieira Pinto —• e
uns 10 missionários, na maioria italianos — que se manifestaram contra
a soberania naquela Província, e que
levou a um forte movimento de protesto da população.
A esse respeito, o comunicado informa que os Bispos da Metrópole decidiram "enviar um telegrama ao Presidente da Conferência Episcopal de
Moçambique. Dom Francisco Nunes
Teixeira, bispo de Quelimanc, para
expressar seus sentimentos de comunháo eclesiástica e participação nas
provocações e sofrimentos dos Bispos
de Moçambique e das Igrejas que lhes
estão confiadas."
VATICANO
O Embaixador de Portugal na
Santa Sé, Eduardo Brazáo, deixou ontem Roma definitivamente, depois de
declarar que tinha uma grande confiança no Exército de seu pais.
Esclareceu que sua viagem — a
Paris — já estava prevista há muito
tempo, e que da França seguirá para
Lisboa. Brazáo despediu-se também da
Ordem de Malta, onde era Embaixador, e cia qual sua mulher recebeu ri
insígnias de Dama.
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Colonos de Moçambique querem libertar Caetano

Lisboa tANSA-JB» — Colonos
brancos de Moçambique estariam
preparando um plano para llbèrtar o ex-Primeiro-Mlnlstro Marcelo
Caetano de sou atual conílnamento, na Ilha (Ia Madeira, C confiarlhe o Governo de Moçambique, que
se declararia Independente dé Port.ugal. segundo rumores que circulam em Lisboa.
Fontes do novo Governo disé Inexeqüivel,
seram que tal plano
"estritamente vipois Caetano está
glado" por militares, e as tropas
portuguesas cm Moçambique parecem aceitar a nova situação na Mctrópolc.
TENDÊNCIA FAVORÁVEL

Também nos demais territórios
africanos de Portugal — Angola c
Guine Portuguesa — a tendência
seria favorável à Junta de Salvação
Nacional. Em Angola, a adesão da
. tropa é total, enquanto na Guiné
Bett.cnrenunciou o Governador
court Rodrigues, que ontem mesmo
partiu para as ilhas de Cabo Verde. provocando entusiasmo na populaçâo negra local.
OGovernador-Geral de Moçambique, Pimentel dos Santos, e nove
Governadores distritais foram demitidos sexta-feira pela Junta e.
se informou, aguardam
segundo
apenas um comunicado oficial para abandonar os cargos.
õcffw.-ido o correspondente da
Asssáíaced Press, Fernando CarvaIho, a situação em Lourcnço Marquês, capital cie Moçambique, é normal. "Há uma atmosfera de incerteza, mas. de um modo geral, o povo parece feliz."
Os cinemas, restaurantes e outros locais públicos funcionam normalmente, e a censura à imprensa
foi suprimida.

Em Klnshàsa, Zaire, o Prêsldente da Frente N cional de Llbertação de Angola tFNLAi. Hoklcn
Roberto, declarou que "a situação
ainda pode .ser salva através de ncgoclações."
Advertiu, porém, que "se for
pelas armas o melo de os angolanos arrancarem amanhã sua Independência, nossa posição será radica! c exnulsaremos todos o.s portugueses de Angola."
Entrevista sobre uma eventual
proclamação de independência unilateral pelos colonos portugueses,
IToldcn Roberto declarou que "se os
soldados-colonos querem colaborar
do
conosco no desenvolvimento
pais, eles serão benvindos e garantiremos sua segurança. Sc proclamarem uma independência unilateral, nossa luta endurecerá."
MACAU

Em Hong-Kong, um oficial português declarou aos jornalistas que
excluir ncsua guarnição "sem
hhiim, c a favor do que ocorreu
em Lisboa." Em sua opinião, o Gencral Antônio de Spínola é o melhor soldado do mundo.
Macau, talvez a maior das co'nnins
portuguesas, compreende três
pequenas ilhas, com um total de
10 quilômetros quadrados, na desembocadura do rio das Pérolas. Há
vários anos foi transformada em
"casa de repouso"
para os soldados
portugueses que lutaram na África.
O.s jornais locais estiveram sexta-feira sob censura, c não divulnoticia sobre o
garam nenhuma
golpe militar que derrubou o regi•me salazarista. Ontem, entretanto,
publicaram todas as informações
procedentes de Lisboa, inclusive ps
comunicados da Junta, que foram
lidos pelo próprio Governador.

Mário Soares deixa exílio
Paris. Lisboa lAFP-JBi — Depois de quatro anos no eXilio, partiu ontem de Paris para Lisboa o
secretárlo-géral do Partido Sócialista Português, Mário Soares.
Antes de embarcar na capital
francesa, o lider socialista português concedeu uma breve entrevis"deu
ta, assinalando que seu pais
o.s
com
uma reviravolta histórica
acontecimentos do dia 25 de abril".
Em Lisboa, foi libertado e voltou ontem mesmo ao trabalho o
jornalista Aibano Lima, redator da
Agência Franee Pressc, que estava
preso desde o dia 18 último. Aibano
Lima, que também trabalha na revista Seara Nova, foi detido juntamente com outras pessoas, sob a
acusação de filiação ao Partido Comunista Português.
NA NATO
O golpe de Estado militar que
derrubou o regime salazarista do
Primeíro-Ministro Marcelo Caetano. foi motivo de felicitações no
Quartel-General da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
iNATOl
Os observadores acham que o
fim da guerra nas colônias africanas — o que certamente ocorrerá
durante o regime que se inicia —
constituirá um fato muito importante para a NATO, pois permitirá
uma maior participação portuguesa
na defesa da Europa.

A importância de Portugal nesse as pecto se deve à.s suas bases
aéreas e navais nas Ilhas dos Açores, que fazem parte do sistema defensivo da NATO. principalmente
no que se refere ao abastecimento
da Europa desde o.s Estados Unidos,
num caso de emergência.
consideram
Os observadores
que uma transformação política de
Portugal deverá melhorar a imagem da NATO. A Holanda, a Noruega. a Dinamarca e o Canadá, que
criticaram freqüentemente o regime português, deverão adotar agora uma posição mais favorável ao
novo Governo de Lisboa.
Essa evolução poderia também
melhorar as possibilidades de Portugal se converter um dia em membro do Mercado Comum Europeu
(MCE), ao qual está ligado, desde
1972. apenas por um acordo de intercambio.
Entretanto, a admisão de Portugal no MCE não seria imediata,
dizem os círculos europeus, pois o
índice de industrialização
portuguesa é muito baixo para poder
enfrentar a concorrência no seio
da organização.
Mas, poderia fazer como a Turqula e a Grécia, que, em 1961 e 19G3.
respectivamente, assinaram acordo
com o MCE reservando-se o direito
de requerer ingresso quando seu
econômico for
desenvolvimento
mais avançado.
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Nova Iorque -— Em contruste com
o pequeno tamanho e os recursos de
Portugal, suas possessões africana!,
vastos '
principalmente Angola, são
depósitos de riqueza atual c em potencial sob a forma de petróleo, mlnérlo de ferro, diamantes, carvão, café e uma variedade de produtos tropicais.
Além de Angola, que fica ha parte meridional da costa atlântica da
África, as outras possessões são Moçambique, situado no Oceano Índico,
do outro lado do continente, c GuinéBissau. um pequeno triângulo de terra numa saliência do Oeste africano
entre Guine e o Senegal.
A perda de Angola c Moçambique
será um golpe tremendo para Portugal. Suas economias vinham ganhando vigor nestes últimos 10 anos c ironiccmcnlc Portugal corre o risco de
perder essas possessões justamente
quando estavam começando a pagar
dividendos.
A Guiné-Bissau, onde um regime
rebelde proclamou formalmente a independência no uno passado, exporIa pequenas
quantidades de amendoim e óleo de coco. A desnutrição é
disseminada
c Portugal tem continuado a mantê-la mais por razões
simbólicas c políticas do que cconòmicas.
A Gulf OU Company, que tem
uma concessão em Cabinda, pequeno
enclavc de Angola, é a única compunhia americana com uma operação
importante na África portuguesa. A
Gulf descobriu petróleo na plataforma continental de Angola em 1966 e
está agora produzindo a uma taxa de
qua.se 145 mil barris diários.
A proaução de petróleo total de
Angola chegou ao nível de 5 7iiilhões
métricos de toneludas anuais nos últimos anos. O segundo produto em
importância é o café. cuja produção
está por volta de 200 mil toneladas
métricas anuais.
,
Os diamantes vêm em terceiro
lugar, seguidos do minério de ferro de
alto teor. A maior empresa particular
de Angola é a Oimang/De Becrs.
companhia de diamantes com mais de
28 mil empregados.
Embora sua maior produção seja
agrícola, Moçambique vem desenvolvendo um potencial industrial com a
imensa represa de Cubara Bassa. sendo construída por um consórcio franco-alemão. A represa no rio Zambesi,
próximo às fronteiras do pais com a
Rodésia. Zumbia e o Maluwi, deverá
ficar pronto ainda este ano. Seu custo
vai além de 350 milhões de dólares
tCrS 2 292 mil).
Sua produção inicial será de 1,2
milhões de kilowatts e constitui a insfalação hidrelétrica mais importante
da África. Além de atender as necessidades locais, ela permitirá que se
exporte energia para uma grande
área dos países vizinhos, inclusive
possivelmente a África do Sul.
M oç u mbiqu e é atualmente o
maior'exportador mundial de castanha-de-caju e também produz algodão, açúcur, eopra e chá. Possui depósitos de carvão e vem-se procurando petróleo na plataforma, continental

Irmanadas com o povo (ao fundo), as tropas rebeldes nas ruas de Lisboa, no dia do levante

0 Ponto Frio Jóias lança a arte de dar piresentesj
Um Technos antes, um sorriso depois.
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RIO 1ÁXI AÉREO LIDA. FAZ AQUISIÇÃO
DE DOIS BANDEIRANTES
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No flagrante acima, em cerimônia presidida
pelo Sr. Secretário de Ciências e Tecnologia do Estado da Guanabara, Dr. Júlio Alberto de Moraes
Coutinho no último dia 19, foi celebrado contrato de
aquisição de duas aeronaves modelo "Bandeirante"
— versão carga. As aeronaves serão entregues
em
agosto e outubro próximos e entrarão de imediato
em operação.
A Rio Táxi Aéreo Lida., sediada no Estado da
Guanabara, é uma das mais importantes empresas
do setor, que operam em território nacional. Possui
uma frota de 10 bimotores, fabricados no exterior,
aos quais virão agora juntar-se os dois EMB-1I0-F

BANDEIRANTE, que será o primeiro avião brasileiro
— versão carga a ser adquirido por uma empresa
de táxi-aéreo. Com uma velocidade de 430 km/
hora e maior capacidade de carga, a Rio Táxi Aéreo
poderá prestar serviços de transporte para as principais capitais do país, agora com bem maior regularidade e eficiência, aos seus principais clientes
que são a ECT, Jornal do Brasil e O Globo.
Assinaram pela Embraer os Srs. Dr. Ozires
Silva, diretor superintendente e Cel. Renato José
da Silva, diretor comercial e pela Rio Táxi Aéreo,
o seu presidente, Cmle. Aloysio Duarte dos Santos.
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TV SEMP MAX 30cm - Em lii .do
modelo. Som Hi-Fi e fácil de
transportar.
Imagem de absoluta nitidez.
Antena própria. Qualidade
para sempre.

.
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. .
TV TELEFUNKEN 59cm - Modelo
de mesa. O televisor mais dese- fTliní
jado pelos exigentes. Mania de*
perteição.

mensal

. .
TV GE APOLLO 59cm - Sintonia
fina permanente, controle auto- Hlini
matico, circuitos impressos,
acabamento de alto luxo.

mensal

TV PHILIPS, 43cm - Stabilimatic,
não cai, não rola, não treme, não
sofre interferência. Antenas ajustaveis.
TV PHILCO B-139 Superdotado
61 cm - Testado e.aprovado durante 48 horas de funcionamento
ininterrupto. Móvel em Nogueira,
transistorização total.

mini
mensal

GELADEIRA PROSDÓCIMO
330 litros - na cor azul. Exata
por fora, espaçosa por dentro.
Grau dez em qualidade.
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mini
mensal
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GELADEIRA CÔNSUL 270 litros magnética
Porta
azul.
mini
cor
na
c/pedal no rodapé, degelo auto- rrigr»oa|
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Drotêção desliqa automática- WÊ
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CONDICIONADOR DE AR
WESTINGHOUSE COMPACTO
7000 BTU-Unidade importada. mjnj
Maior rendimento com maior f""Icai

66

economia.

67

. .
GELADEIRA GELOMATIC 290 litros - Feita para famílias grandes, mini
Congelador que é uma verdadeira manC9|
fábrica de gelo.
IIHSIloeU

menSdl

ELETROLA ABC IZABELA Som nobre.Toca discos automático de 4 rotações e agulhas re- |j)jnj
versíveis, rádio 4 faixas. Móvel ^Wnòal
iTicrloai
em madeira de lei.

mn

GELADEIRA BRASTEMP-Modelo mjn"| *fl*£ f™
I^J
lmperador345 litros. Cor vermelha ,
¦| M^mm.J

Qualidade da melhor.

mensal
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TV COLORADO COLORIDO
Com Reserva de Qualidade.
Circuito especial para estabilização de imagem.
Maior tolerância para variações de voltagem.
Elegante móvel em caviúna.
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SYLVANIA EMPIRE COLOR
44cm. Sinfonia automática. Circuito tropicalizado.
Antena telescópica. Gabinete
em couro.
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mm

g

mini
mensal

j

|

«

J l) 1 i

. § (

5 1 1 1 JÍ 5

'ti

f

JiB,,>B

'
¦
J X

'

ffí1v«flMl

PI

TA*! n

MÁQ. DE LAVAR BRASTEMP Plenomática, superfiltromática,
todas as operações automáticas. Super agitador protetor de
roupas.
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ELETROLA SEMP Hi-Fi - Separação de graves e agudos. Potente rádio, circuito híbrido de
¦maior confiabilidade. Toca
discos de 4 Rotações,
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FOGÃO JANGADA.COMERCIAL
•bocas, cor vermelha, forno e estufa fechada. Resistente, prático e durável.
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DORMITÓRIO BONSUCESSO-- Angico,
todo em fórmica platinada. Cômoda com
4gavetase penteadeira espelhada, banqueta, cama conjugada. Prático, moderno e luxuoso.

JÓIAS
Relógio Ricoh, senhora
automático calendário
mini mensal^Jt3j
Relógio Seiko automático, calendário homem

FOGÃO SEMER
Visor mini mensal
RADIANTE Luxo.
total, 4 queimadores, "SftIFS,
amplo forno iluminado, co- '•S^Jj
lorido, lindo.
MÁQ. COSTURA SINGERModelo Facilita. Bobina
transparente, não vibra,
não faz barulho. A mais
moderna Máquina do Bra-

mini mensal OOj
Relógio Seiko, bi-calendário p/ homem.

BÉRGAMO - Modelo Triunfo.
Guarda-roupa 4 portas, cômoda c/ penteadeira,, espelho cristal, cama conjugada em
madeira jacarandá.

DORMITÓRIO DOMANI - Obra prima
da indústria mobiliária. Conforto e
bom gosto em 4 peças de qualidade
maior.

içoTisssr
Eletrola Admirai
Telestéreo
com rádio
(fjl<
de 1 faixa.

DORMITÓRIO JEPIME - Modelo Espanha, 4 peças em pau-ferro de só.lido acabamento.

mini mensal iè;
Gravador Fair'
Made.
Pilha e corrente
c/ microfone
embutido.
mini mensal
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Aliança Ouro Meia
Cana, tipo escrava.
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mini mensal 4—.lj
Anel grau, diversos
-ÜD.o_s_e modelos.
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Grill GE Automático
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Batedeira GE c/
afiador de facas
cor azul.
mini mensal
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Enceradeira Walita, <^ffi
¦?§."
luxo esmaltada
Conjunto Instamatic Pocket 200
.
c/ estojo. .
mini mensal
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. Câmara fotográfica
Olympus PENN- EE 2
mini mensal #fc
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Ferro Walita,
automático luxo.
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SALA VEDETE - Em fórSALA HELEN HAWAI - 6
mica. 6 iindas peças em mini mensal
peças em fórmica ama- mini mensal
~9»^
rela
Bufet,
mesa
e
e branca. Alegre, de- -1£l>íp&
jacarandá.
>«3»iK£bij|
4 confortáveis cadeiras.
corativa, resistente. «b^^^j

GRUPO ESTOFADO RAVAL - Modelo Flamingo
em courvin, prático e confortável.

mini mensai 46-

à vista OO.
Secador SpamJetc/
estojo.
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Câmara fotográfica
Zip Polaroid Fotografou, revelou na hora.
mini mensal 39j

Câmara fotográfica
Yashica Eletro 35 ME
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Walita Campeão
70 luxo.

Peruca inteira
Kanekalon.
à vista

MÁQUINA
DE COSTURA
SINGER
PONTO
DE OURO
Um tesouro
em casa.
Prática,
elegante,
faz muito
melhoro queas outras
fazem.

.

mini mensal¦"ISj

mini mensal
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"'DORMITÓRIO

9

Rádio Admirai
Mini Sport 1 faixa
à vista ^>^7«
Bicicleta
Monark
Especial
Águiade
Ouro 70.
mini-mensal

GRUPO ESTOFADO RAVAL - Modelo LANDAU
castanho>
Iinnnn«í.in
Fino
gosto.
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Portugal - Brasil - África
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n a
1961, nossos representantes
cia, o que os deixava à míngua. E
da nova política e fundou a chamaNo Porto, a República chega a ser
bem conhecia o.s problemas africaeostumuvam
10
c
outros
ONU
apenas
postos
assimilação,
à
A rigor, o problema português
Nacional.
da
União
quanto
horas.
proclamada por algumas
nos. Começam, a partir dc então,
pôr o Brasil como um elefante, pumil dos 6 milhões dc africanos tiEram os lincamcntas do Estado
nu África inicia-se. desde que PortuChegamos ao século XX, ?io seu
us tentativas reais de ocupação c
indigedc
estado
efetixado pela tromba, pelos espertos.
o
deixado
nham
ocupação
uma
da
sua
começo
Novo
tentou
o
e
predomiqui ali
começo, à mais admirável figura de
colonização portuguesa na Africa.
tenazes e calculistas diplomalus de
nato e ganho o dc cidadania.
nanciu absoluta. Formou-se o Estava e, cm seguida, uma política ecoMansinho
colonial
herói
contido
português:
ousadas
As explorações
revolta contra o
Um dos primeiros velhos
a
Angola
consSalazar.
Eiii
lei
sua
do
Novo,
c
tlôviícá orientada, coisa que não
a
primeira
do
consolidador
o
Albuquerque,
de
Silva
nente negro se iniciam com
negros a musos
levou
Este
diplomalus
indigenato
Ato
Colonial.
o
titucional
ocorreu senão a partir do século
que começou a me alafoi
Em
Moçambique.
cm
luso
domínio
"Art. 2.°
Porto, que precede aos Rhodcs e
eurobrancos
mil
dc
car,
com
mais
sacrar
expressamente:
Ato
XIX.
floretc, pelas coludizia
florido
do
1905 começa a gloriosa carreira
nos Stanlcys. Silva Porto, em 1852,
— È da essência orgânica du Nação
nas de grande jornal carioca, foi o
Um exemplo de como eram dipcus cm 1961. o que provocou uma
soldado da África Oriental.
do contravessia
a
grande
consegue
jazer
meu querido e saudoso amigo Joáo
reação punitiva levada a efeito pePortuguesa desempenhar a função
/crentes as situações entre as posMousinKÒ, com grande habilidade
tinciue, pelo interior, de. Angola a
c pelos brancos mais
Neves, que tinha da diplomacia
colonizar tiosessões ultramarinas portuguesas,
autoridades
histórica
de
Ias
e
possuir
enfrenta
coragem,
exe
extraordinária
suas
corajosas
E
Moçambique.
uma idéia brilhante, civilizada e
na Ásia c África, de um lado, c na
míníos ultramarinos e civilizar as
bem armados, na qual devem ter
as tribos rebeladas, principalmente
pediçpes se sucedem, até que ele
AdE.
se
L.
neles
indígenas
o
inglês
morta, como os modelos dc vesiuüsegundo
América, de outro, basta recordar
que
populações
derrota,
c
perecido,
investe
a dos cafres, que
morre em terra africana. Moçambirio do Museu Camavalct. Náo devecompreendam, exercendo também
dicotl, cerca dc 30 mil pretos. O
hccm
que a Constituição liberal portulances
com
escassas
tráfico
cm
forças,
envolver-se
volta
a
que
mos esquecer, também, a influência
a junção moral que lhe é adstrita
drama, denunciado por vários lesgucsa, promulgada a 6 dc setembro
róicos. Submete os régulos, espedc escravos, agora para os ilhas
Padroado do Oriente. Art. 3° —
dc 1822, se, por um lado. declarava
econômica que os interesses portuestrangeiros, foi sempre
polo
lemunhos
Grangunham,
Mas,
o
cialmente
Oriental.
famoso
da
Costa
francesas
Os domínios ultramarinos de Porgueses do Rio de Janeiro exerciam
que o território do Reino se dividia
contestado pelas autoridades salainvadindo pessoalmente, com poua pa"tir de 1870. depois da vitória
e
Colônias
espessa
lugal
denominam-se
sobre os meios de comunicação, c,
entre Europa, Ásia. África e Améripela
zaristas.
sua
a
aldeia
protegidas
homens,
começa
cas
França,'
fortificada,
alemã sobre a
constituem o Império Colonial Porca 'Brasil), este último tinha a capor partir do Rio, repercutiam cm
censura. Afinal, a organização do
submclcndo-o ao respeito à sua
ocupação
a
realmente
dellnéár-se
tuguès." Co?no se vê, tudo bem à
teç/oria dc Reino, enquanto as outodo o puis. Citarei um dia concreindigenado foi revogada graças à
bandeira. Com Mousinho dc Albunovas potências inafricana
pelas
maneira do século XIX.
Iras possessões eram simples terrilamente jatos comprobatórios discorajosa dc Adriano Moreira,
o domínio luso
ação
impc.rialistas da
c
firma-se
dustrializadas
querque
A Constituição de 1933 e o Ato
tórios. A Constituição era assinada,
to.
ilustre e antigo Ministro
ano Portugal conem
Moçambique.
Naquele
Europa.
professor
colonial foram revistos, entre .ouria própria, por 36'deputados brasiComo viram, meu plano estava
das Colônias, depois afastado pela
seus. limites com o
segue
fixar
1951.
Nessas
1945
e
em
Iras
afrivezes,
leiros, enquanto as 17 colônias
traçado desde a posse. Era modesdura colonialista. Com Mo<Africa do Suli. Isso perlinha
Transvul
Colonialismo
reformas é que as colônias passacanas e as oito asiáticas designadas
to. mus podia parecer demasiado
reira progrediu a situação do colomite, em 1877, a grande expedição
ram a ser chamadas Províncias Ulnáo tinham tido representantes na
ambicioso ou arriscado para as arcom a accitrabalhador,
do
no
c
dc Serpa Pinto e dos
devassadora
português
tramarinas e o antigo Império
Assembléia.
mudurus vazias. Tratava-se dc conde vários princípios trabaRoberto Ivens
tação
companheiros
seus
dizia a ConsJá em fins do século XVIII
transformado. Assim "Art.
antes de Salazar
quistar influência cultural sobre a
Ihistas
internacionais.
Serpa Pinto, dcCampeio.
Brito
c
133: E' da
reformada:
Portugal começava a ter abalado
lituição
a
África
começa
negra, impedindo que sua
60
anos
com
dos
A
Paris
em
aconselhar
se
partir
pois dc
Um jurista do tempo dc Mousiessência orgânica da Nação Portuo seu império africano, em virtude
inevitável emergência pura a autodc libertação das colônias
da foz do rio Zambcguerra
Lcsscps,
parte
c
históa
Marnoco
nho de Albuquerque,
função
da ocupação da África do Sul pelos
nomia tomasse caráter r ad ieul.
guesa desempenhar
africanas, principalmente em Anzc, ao Sul dc Moçambique, c inflcte
rica dc colonizar as terras dos Desingleses, que. desde então, ora por
Sousa, critica a administração das
Trutava-se de levur Portugal a
1964 a Revolução brasiEm
Oeste, sesua
expedição
gola.
para
com
cobrimentos sob sua soberania e dc
ação direta, ora cm colaboração
colônias africanas na época. Seguncumprir os compromissos que assuleira, tendo tomado a principio caguindo sempre o curso do rio, ate
comunicar e difundir entre as pomais tardia com a França e a Aledo ele. o erro vinha da tradição limira. ao assinar a Carta da ONU.
ráter extremamente ideológico,
chegar às cataratas de
conseguir
manha, foram ocupando, á medida
beral de assimilação automática
pulações ai existentes os benefícios
c que o futuro mostraria serem os
a apoiar francamente a ppno mesmo Zambezc, lendo
passou
Vitória,
tamexercendo
sua
aplicivilização,
da
cm que se desenvolvia o cupitalisdas populações indígenas, pela
mais sábios, quanto às responsabilisição portuguesa.
o então quase
todo
atravessado
adsé
moral
bém a influência
que
mo colonialista, largos trechos descação das leis metropolitanas, sem
dades das antigus metrópoles do
território da atual
desconhecido
Ari.
trita ao Padroado do Oriente.
cobertos c devassados por Portugal,
uutogoverno mão necessariamente
estudos adequados sobre o grau de
Rodésia.
Variações
134 _ Os territórios ultramarinos
desde o fim do século XV, no Contireceptividade, para as"A mesmas, de
independência) das antigas ColoA partir de 1870. depois da
ignorância
portugueses... denominam-se genetais regimes legais.
nente Negro. Com efeito, a partir
nias. Os ingleses fizeram isso com
Brasil.
do
ricamente Províncias." Eram assim
da ocupação do Cabo da Boa Espedos costumes e instituições dos inguerra franco-prussiana, iniciou-se
a mestriu dc sempre. De Gaulle.
seriam
imperialiscolonizadas.
do
mas
atuação
Minha
rança fo Tormcntório de Camões)
províncias,
0 verdadeiro período
digenas, a grande facilidade para
com todo seu orgulho, foi levado a
Províncias coloniais...
mo colonialista europeu na África.
criar a União Francesa, depois das
c, no Interior, dos territórios da
obter leis para Ultramar, foram,
O principio da assimilação era
Pretendo ainda, quando me soA presença de Portugal ali. velha
humilhações du Indochina e da Aratual República Sul-Africana, a Insem dúvida, as causas que levaram
atenuado pela Constituição reforbrar tempo, escrever um livro sobre
dc três séculos, era resultado do
deixou de reconhecer aos
o Governo constitucional a adotar
gélia. E os próprios Esludos Unidos
glaterra
mada. Quando necessário c depenminha passagem pela polilicu exRenascimento humanista.
sofrem, ainda hoje. as cicatrizes do
o regime de assimilação dos indigeseus "velhos aliados" qualquer didendo da evolução das populações
terna brasileira: o Itamarati. as
reito sobre as regiões situadas ao
insuperável fracasso do Vietnã. Eu
nas, que tem persistido até os nosAgora ia começar o jogo bruto
estabelecer para os
Nações Unidas, as conferências inpoder-se iam"regimes
nunca quis fazer uma política ideoNorte do rio Zaire, que era o antigo
sos dias H910)... Não se pode podo capitalismo industrial. A Franindígenas
ternacionais e inter parlamentares.
jurídicos d c
lógica, mas aqueles que a faziam
nome do atual rio Congo. Portugal
rém dizer que a Metrópole tivesse
a partir da derrota de 1870, volça.
os
contemporizução com seus usos e
todos
O possível leitor poderá certificarabertamente,
tinham
reclamava a posse de cabtnda c de
sido feliz, visto-os indígenas não se
ta-se para a Africa. Ocupa vários
se do quanto se falseou, mentiu, cacostumes" (Art. 138). Em princípio
meios para me imputar esta inMolembo que ficavam ao Norte do
encontrarem em condições de apreterritórios do continente negro, paluniou a respeito, por motivos grutençáo. que era (c é) a deles.
Congo e. portanto, de Angola, mas
FOTO BRUNA AMICO/UNESCO
tuitos c não gratuitos. Desrie logo,
Em março de 1961'eu me cnnunca lhe foram dadas satisfações
devo dizer que minhas diferenças
centrava no Senegui. em compaefetivas.
temperamentuis com Jânio Quanhia do chefe do meu Gabinete.
A Revolução Liberal, a Constidros em nada diminuem a admiMinistro, hoje Embaixador, Gibson
tuicúo dc 1822 e as crises internas
ração que tenho pela sua exlruordiBarbosa. Havia problemas quanto
metropolitanas que se seguiram,
nári.a inteligência c pelas suas quaa exilados políticos na nossa Emcom a Guerra Civil para a eonquislldades de lider. nem a gratidão
baixada cm Lisboa, c o Embaixador
ta do trono, por D. Pedro, para sua
me merece pela confiança e
tomaram
naquela Capital. Negrão dc Lima.
da
Glória,
que
Maria
filha
disme
consideração que sempre
informava assiduamente sobre as
impossível uma atenção eficaz de
eu
dificuldades dos portugueses recopensou. Coisa aliás natural, pois
Portugal para com teus enormes
nhecerem o direito dc usilo. que
já era uma homem público cqnheterritórios africanos, no exato mocido. quando ele me convocou, c
consideravam "instituição latinomento cm que a Inglaterra da Rebastante mais idoso. Mas o erro
americana."
voluçáo Industrial 7nais precisava
fundamental de Jânio, na polilicu
Surgia, ao mesmo tempo, na
dc mercados de matérias-primas e
externa, não estava no fundo, que
Assembléia da ONU. a questão de
dr exportações em África. O conflina
mas
bem planejava e concebia,
Angola r dos compromissos dc Porto era inevitável.
execução mais que dramática, teatugal, assumidos na Carta, para
português
Em 1S35 um estudo "No
trai, com que a levava a efeito, por
tempo
com. os territórios não autônomos.
sobre a região já dizia:
motivos de política interna e pelo
Portugal, porem, já fizera a mágica
dc agora estamos tão atrasados a
individual
de
personaseu feitlo
constitucional da transformação
respeito de nossos imensos territógem-autor conjugados.
das Colônias cm Províncias, c rerios africanos como na época em
Essa leatralidude, cujos efeitos
ousava-se a cumprir os compromissos
que os descobrimos." Em Angola, a
da Carta, a começar pelo de dar innem sempre media, tornava criveis
. Revolução Liberal teve serias reeu simde•>.'-¦
maldosas
yy'w,y.
•"
':
interpretações
Governador
O
foi
as
formações, que até a Espanha cumpercussões.
¦posto e escolhida Uai como nas
plesmente idiotas do que eu me espria. Jânio enviou-me a Portugal.
de Dacar, para conversar com Saforçava por fazer no Itamarati
províncias brasileiras) uma Junta
Meus motivos, minhas diretrizes,
Ur.ar e explicar-lhe nossa nova podr Governo. Poucos meses depois
as noticias da independência ,rfo
constam do meu livro Planalto, do
sição. na ONU. sobre o colonialismo
P>rusil foram recebidas tão auspimeu longo depoimento na Câmara
geral em África. Tínhamos o Tra(que mereceu entusiástico bilhete
ciosamente cm Angola, que se chetado de Consulta com Portugal, e
...... í:v':-.-r/oi/ a pensar em uma Confedeeu iria em seu cumprimento. Jânio,
de Janioi, do meu discurso de posse
ração com o novo Império americahavendo recebido dramático teleno Ministério, dos meus relatórios.
dos meus discursos nus assembléias
lio. Em Moçambique não se foi tão
grama pessoal do Presidente Amelonge, mas o Governador local se
rico Tomás (encontrei este há medo mundo. As interpretações figuviu deposto e substituído. Pouco
ses na Academia Brasileira, c conram em artigos pcçonhcnbos, em
mais tarde (1827) a Guine, situada
discursos parlamentares agressivos
firmei a impressão que me. deixara
ide senhores que não entendiam
mais ao Norte, no extremo ocidenna nossa entrevista no Teatro S.
iWÈ-vÊÊí
tal da África, c que tinha seu Goum grama du matéria) de violenCarlos em Lisboa: um bom velhidc um grande jomulisverno subordinado ao de Cabo Vernho. algo malicioso mas dc uma ino Estado protegia os indígenas, im- . tos ataques
ciar as instituições da nossa civilira além da sua colônia do Senegal,
dc. era ocupada, em parte, pelos
significanciu olímpica I mudou de
ta, meu amigo, que então escrevia
suas
contra
pessoas
abusos
zação."
pedindo
no Sudão Ocidental, no Sul da Guiexatamente o contrário do que horumo e mandou o Brasil abster seu
franceses, que lã ficaram até que
e bens (Art. 141). Era-lhes garantiMousinho de Albuquerque opuné, na Costa do Marfim, no Daomé.
sobre a inlcrpreo pais se separou pacificamente da
escrevendo
na ONU. precisamente na reestá
voto
das
je
;
de
direito
do
o
propriedade
nha-se à doutrina da assimilação
e
Pressiona Madagascar para renunFrança, sob De Gaulle. As comunicolonialismo
português
do
de informações sobre Antação
clamacão
devia
trabalho
o
seu
suas terras,
não
preferindo a da iiatural acultuciar à independência. A Bélgica do
cações internas entre Angola e Mojã
que
conseqüências,
uma vez a técnica do
Mais
suas
das
se
não
gola.
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Kissinger e Gromyko discutem o Golan em Genebra
Cairo. Washington (ANSA- UPI-JB) — O Secretario de Estado norte-americano, Henry Kissinger, dcbaterá amanhã com ò
Clianceler soviético, Andrei
Grcvviyko, em Genebra, a
separação de torças entre
.sirios e israelenses no Golan, e seguirá depois para
Argel, dando inicio ã sua
sexta viagem pelo Oriente
Médio.
Kissinger se entrevistará
na terça-feira com o lider
argelino, Houari Boumeclienne. Em seguida, irá para o Cairo, onde deverá permanecer vários dias manrendo uma série de encontros com o Presidente Anwar Sadat e outras personalidades egípcias. As escalas seguintes serão Telaviv
e Damasco.

Em Genebra, Kissinger
tentará obter a cooperação
soviética para sua fnissão
no Oriente Médio. No cntanto. Moscou tem tornado
claro que dessa vez não será
como a anterior, em que os
EUA praticamente ocuparam-se de todo o arranjo
para o acordo entre Cairo
e Telaviv. O.s estreitos vinculos que unem a URSS à
Siria farão com que a primeira tenha um papel lmportante nas próximas negociações.

MOBILIDADE
Segundo o.s observadores
o Secretário de Estado pretende desempenhar o mesmo papel de diplomata móvei entre Damasco e Telaviv, como fez em janeiro último entre o Egito e Israel,
que resultou no acordo para
o desengajamento de íorças
no Sinai.

Não custa nada comprar melhor.
_Fi:

O Governo egipeio não
aceitará reiniciar as conversações de paz de Genebra, enquanto não for aicançado um acordo para separaçãó de tropas no Golan, advertiu ontem o órgão
scmi-oficial Al Ahram.
Nos últimos dias, o Cairo
c Damasco estão realizando
uma série de contatos para
coordenar uma posição sobre o problema. O Ministro
da Guerra do Egito, Alifned
Ismail, esteve esta semana
na Siria e conferenciou lonpamente com o Presidente
Hafez Assad.

i"

"Há um declínio na intensidade dos ataques sírios
com canhões contra nossas
posições", afirmou o oficial
i.sraelense Yoav, comandante do bolsão Sul no Golan,
à emissora oficial. Um ou"claratro oficial disse ver
mente" uma queda d a
tensão e do número de incidentes no monte Hermon.
De acordo com a rádio,
cada uma das partes dispa-
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"A
presença ou ausência
dc Kissinger não tem nenhuma relação com a luta
cm Golan", declarou o
Chanceler Abdel Hallm
Khaddam em entrevista à
revista de Beirute, Al Diyar.
"As visitas — acrescentou
— independentemente de
sua natureza, não diminuirão a intensidade do
combate."
Sobre os últimos incidentes, o comando militar de
Damasco distribuiu nota
oficial ontem de manhã,
afirmando: "A luta entre
nossas tropas e as do inlmigo prosseguiu durante a
noite (de sexta-feira para
sábado) no monte Hermon
e às lOh de hoje (ontem)
estendeu-se a outros pontos
da frente."
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atacar o Parlamento, .em
protesto pela prisão, na semana passada, de um xeque
na
implicado
muçulmano
tentativa de derrubar o reSime do Presidente Anwar
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FIRMEZA

Sadat.
Os manifestantes Iniciaram uma marcha até o
Parlamento, depois de constalarem que seu guia espiritual, Mohammed G a z a 11,
encontrava-se desaparecido.
Gazali foi visto pela última
vez em uma mesquita do
Cairo.
Alguns m anifestantes
tentaMm entrar à força no
Parlamento, e 25 deles foram detidos. Noticias antePRISÕES
riores revelaram que outros
No Cairo, as forças de se- 75 foram presos também
gurança detiveram 25 ma- devido á frustrada tentanifestantes que tentavam tiva de golpe.
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Sadat não se define
sobre desnasserizaçüo
Cairo e Paris iANSAUPI-JB) — O Presidente
egípcio. Anwar Sadat, absteve-se de mencionar se vai
"desnasserizar" o
pais, mas
revelou intenções de restabelccer a liberdade de imprensa no Egito, em entrevista concedida à revista
francesa Paris Match.
Sadat reiterou que não se
propõe a destruir Israel,
lembrando que durante a
guerra de outubro três eidades Importantes israelenses
estavam na mira dos foguetes egípcios "e não dei ordem de atirar."

———BB——.
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rou cerca de 300 projéteis
diários nos últimos dias,
contra mil disparos na semana anterior. Os israelenses opinam que duas foram
as razões da diminuição da
luta: a eficácia dos últimos
bombardeios israelenses, e a
compreensão por parte dos
.sirios dc que não poderão
se apoderar do monte Hermon.
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Combates no monte
Hermon são menores
Tclaviv, Damasco, Beirute lAP-AFP-ANSA-UPI-JBl
— Os combates no Golan e
diminuimonte Hermon
ram sensivelmente nos últimos dias, segundo revelou
ontem a Rádio de Israel,
transmitindo informe d e
um oficial superior do Exército.
Em Damasco, comunicado
militar não confirmou a informação, declarando a o
contrário que tanques, baterias e artilharia sírias bombardearam ontem posições
israelenses ao longo de toda
a frente de 64 km. O Chanceler sírio, Abdel H a 1 i m
Khaddam, advertiu que a
luta continuará, apesar da
próxima visita do Secretario de Estado Henry Kissinger ao Oriente Médio.
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Kissinger e Gromyko discutem o Golan em Genebra
Cairo, Washington (ANSA- UPI-JB i -- O Secreta-

rio dp Estado noi-te-amciicano, Henry Kissinger, deo
baterá
amanhã com
Chanceler soviético, And rei
GrGmyko, em Genebra, a
feparaç&o de torças entre
.sirio. e Israelenses no Goian, e seguirá depois paia
Argel, dando inicio à sua
sexta viagem pelo Oriente
Médio.
: Kissinger se entrevistará
n.i terça-feira com o lider
argelino, Houarl Bouniediemie, Em seguida, Irá para o Cairo, onde deverá permánecer vários dias mantendo uma série de encontros com o Presidente Anwar Sadat e outras personalidades egípcias. As escalas seguintes serão Telaviv
e Damasco.
MOBILIDADE
Segundo o.s observadores
o Secretário de Estado pretende desempenhar o mesmo papel de diplomata movel entre Damasco e Telaviv, como fez em janeiro último entre o Egito e Israel,
que resultou no acordo para
o desengajamento de forças
no Sinai.

Em Genebra, Kissinger
tentará obter a cooperação
soviética para sua iiiissão
no Oriente Médio. No entanto, Mo.scou tem tornado
claro que dessa vez náo será
como a anterior, em que as
EUA praticamente ocuparam-se de todo o arranjo
para o acordo entre Cairo
e Telaviv. Os istreitos vinculos que unem a URSS à
Siria farão com que a primeira tenha um papel importanto nas próximas negoclações.
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Não custa nada comprar melhor.
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ADVERTÊNCIA
O Governo egípcio náo
aceitará reiniciar as conversações de paz de Genebra, enquanto não for aicançado um acordo para separaçáo de tropas no Goian, advertiu ontem o órgão
sunl-oficial Al Abram.
Nos últimos dias, o Cairo
e Damasco estáo realizando
uma série de contatos para
coordenar uma posição sobre o pròtílèma, O Ministro
da Guerra do Egito, Ali. led
Ismail, esteve esta semana
na Súia e conferenciou lonpamente com o Presidente
Hafez Assad.
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Fogão SEMMER Riviera. 4 queimadores
tstuia com
gigantes. Gr.elha cromada. Estufa
removível.
gavetão

Combates no Golan
causam 16 mortos
Telaviv, Damasco. Beirute
lAP-AFP-ANSA-UPI-JBi —
Quatorze israelenses morreram e outros sete ficaram
feridos ontem nas colinas
do Golan. no 47.° dia consecutivo de choques com os
sírios, segundo informação
oficial de Telaviv. Foram as
baixas .mais pesadas dos israelenses em um único dia,
desde que começou a guerra de desgaste no Golan.
Em Beirute, fontes oficiais revelaram que Israel
realizou uma nova incursão
militar no Líbano meridional, desta vez contra o povoado de Chebba. Três cri-.
ancas ficaram gravemente
feridas. Vários helicópteros
de Israel sobrevoaram a região, o que aterrorizou a
população.
BAIXAS
No Golan, quando a artilharia síria abriu fogo, oito
soldados morreram e sete
ficaram feridos. O portavoz militar de Telaviv disse
que nas operações de socorro um helicóptero acidentou-se e os seis homens que
o tripulavam morreram.
Os combates no Golan e
monte Hermon tinham diminuído sensivelmente nos
últimos dias. Ontem o portá-voz militar de Telaviv

Entrada e
prestações iguais de

anunciou que uma patrulha
israelense matou dois soldados sirios ao surpreendê-los
nas linhas de Israel.

24,

"GRANDE"
TV ZENITH 24.
vendido nos
mais
O televisor
EE.UU. Som frontal. Circuito
eliminador de quedas e
corridas de vídeo.
Entrada e prestações
iguais de

ATAQUE
Os projéteis disparados
pelas tropas de Israel contra a localidade de Chebba
foram de 120 mm e destruiram a escola estatal, ferindo gravemente três criancas, segundo informações
de Beirute.
"Momentos antes, os israelenses tinham disparado
sobre os campos próximos
provocando a fuga dos camponeses e numerosos incêndios nas plantações."
A última incursão israelerisé contra o Líbano realizou-se em fins de março,
em represália ao ataque palestino no povoado de Kiriat Shmona, que causou a
morte de 18 pessoas. Israel
destruiu três povoados libaneses. Sobre os últimos incidentes na Siria, o comando militar de Damasco distribuiu
uma nota oficial
afirmando: "A luta entre
nossas tropas e as do. inimigo prosseguiu durante a
noite no monte Hermon e às
. 10 horas de hoje Contem) estendeu-se a outros pontos
da frente."
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Conjunto estofado SATÉLITE LOTUS
Sofá cama. Revestido em Courvin.
Entrada e prestações iguais de

Bateria EMPRESS SUPER
40 peças. Â .
A vista

panela de pressão.

Refrigerador BRASTEMP Conquistador luxo.
BW-10L. Amplo congelador horizontal.
Amplo gavetão.
Entrada e
prestações iguais de

79,

Sadat não se define
sobre dèsnásserizáção
Cairo c Paris iANSAUPI-JB i — O Presidente
egípcio, Anwar Sadat, absteve-se de mencionar se vai
"desnasserizár" o pais. mas
revelou intenções de restabelecer a liberdade de imprensa no Egito, em entrevista concedida à revista
francesa Paris Match.
Sadat reiterou .que não se
propõe a destruir Israel,
lembrando que durante a
guerra de outubro três cidades importantes israelenses
estavam na mira dos foguetes egípcios "e não dei ordem de, atirar."
PRISÕES
No Cairo, as forças de segurança detiveram 25 maiiüe.stantes que tentavam

atacar o Parlamento, em
protesto pela prisão, na semana passada, de um xeque
muçulmano implicado na
tentativa de derrubar o regime do Presidente Anwar
Sadat,
Os manifestantes iniciaram uma marcha até o
Parlamento, depois de constalarem que seu guia espiritual. Mohammed G a z a 1 i,
encontrava-se desaparecido.
Gazali foi visto pela última
vez em uma mesquita do
Cairo.
Alguns rii anifestantes
tentaram entrar à força no
Parlamento, e 25 deles foram detidos. Notícias anteriores revelaram que outros
75 foram presos também
devido à frustrada tentaUva de golpe.

Secador de cabelo SPAM JET,, .
com touca plástica.
À vista

Ferro automático WALITA.
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Qualidade a preço baixo
à vista ou pelo

SOM

Venha conhecer e ouvir o melhor som do Rio no menor
studio cia GB; amplificadores, decks, toca-discos, cxs. acústicas,
headphone.
e cápsulas; financiamos até 30 meses.
ELETRÔNICA BUENOS AIRES LTDA.
Ruo Luiz de Camões, 87, perto da Praça Tiradentes
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Ventilado, evita a transpiração, e não enruga; estimula a higidez muscular
do abdômen, reaviva o
ânimo e energias: Força-o
à uma esbellez elegante.
Demonstrações
HERMES FERNANDES

S.A.
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Bemoreira
UNIÀO DE EMPRESAS BRASII EIHAÜ S.A.

Av. Rio Branco 133 -18." andar.
Av. Copacabana 945 - Sobreloia 106.
Madureira: R. Maria Freitas 96 - Gr. 602.
Méier: R. Dias da Cruz 155 - Gr. 601.
Penha: Av. Brás de Pina 24 - Gr. C-03.
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Sala NOVA
GUANABARA em
Formiplac. Buffet 2
cçrpos com 3 gavetas,
Mesa elástica com 6
cadeiras estofadas.
Entrada e prestações
iguais de
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MINI-STUDIO
MÁXIMO

Gravador GRANAVOX KC-803.
Controle remoto e de
tonalidade.
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Você só começa a pagar
depois da Copa do Mundo

A entrega em 24 horas não custa
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A A peregrinação de Joana pelos hospitais infantil
EMURB
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

IA'

CONCORRÊNCIA PARA A
IMPLANTAÇÃO DO PLANO
DE REURBANIZAÇÃO DO
VERGUEIRO - FASE I

EDITAL - CON 5/74
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACÃO - EMURB faz saber que se acha
aberta concorrência para a implantação
do Plano de Reurbanização do Vergueiro - Fase I, no 2.° Subdistrito (Liberdade), Município, Termo e Comarca da
Capital do Estado de Sào Paulo, compreendendo projetos e obras no conjunto
de quadras situadas entre a Av. 23 de
Maio e a Rua Vergueiro, entre a Rua
Santana do Paraíso e a Rua Paraíso,
constituindo uma área líquida de terreno de intervenção de cerca de ....
42.909,00 m2.
A concorrência compreende projeto urbanístico, anteprojetos arquitetônicos, programacão físico-financeira da construção,
execução das obras e constituição, especificação e convenção do condomínio.

—

Plano ce Reurbanização foi aprovado
pela Lei Municipal n.° 7.982, de 18 de
dezembro de 1973, publicada no Diário
Oficial do Município de São Paulo, em
19 de dezembro de 1973.

—

O

concorrência
da
Podorào
participar
empreendedores nacionais (empresa com
sede no Brasil) com tradição no ramo
imobiliário, que possua capital social,
integralizado até a data da Ia. (primeira) publicação deste Edital, não inferior
a CrS 40.000.000,00 (quarenta milhões
• • •
de cruzeiros).

—

gj
.-.'

7

--

Os interessados poderão se apresentar
em consórcio com empresas de projeto,
de construção, de comercialização imobiliaria, agentes financeiros e outras.

—

Os interessados poderão adquirir as Normas Específicas referentes a esta concorrência, mediante o pagamento de CrS
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), na Unidade de Cadastro e Licitação da EMURB
á' Ru_ Luis Coelho n.° 340, 2.° andar,
salas 210/211, Cidade de São Paulo, a
partir das 14:00h do dia 29 de abril
de 1974, diariamente, exceto aos sábados, no horário das 09:00h às ll:30h e
das 14:00h às 17:00h, onde poderão
obter informações e esclarecimentos a
respeito.

-

A Documentação e Propostas serão rece- '¦
bidas, em ato público, às 16:00h do dia ¦
I
1.° de julho de 1974.
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O presidente da Socledade Brasileira de Pediatria,
Dr. Júlio Dicksteln, reconhece as deficiências no
atendimento à .••lança e
acha que as Instalações e
serviços são piores nas reglões economicamente menos favorecidas.
A prioridade na melhoria
das Instalações, segundo o
médico, deve s r dada aos
berçários, "porque jios primeiros minutos de vida
ocorrem os acidentes mais
f r e q u entes, responsáveis
por futura invalidez, dlmlnuição da capacidade InteleotU-U e da capacidade de
trabalho."
Na hora do nascimento e
nos dias que se seguem, o
cérebro está ma. 5 sensivel
às possíveis carências de
oxigênio e insuficiências
res piratórias, decrrrentes
de problemas de parto,
doenças ou anomalias. Por
Isso esse período requer dos
hospitais a existência de
equipamento e pessoal especlalizados.
Em pouquíssimos hospitais podem-se ence: trar
essas condições básicas, indispensáveis. A insegurança
cerca a maioria das crianças no nascimento. E a situaçáo é paradoxal: os hospitais do Estado possuem
instalações freqüentemente
superiores ajs part culares.
Outra caracterLsf^a perturbadora, para o Dr. Dickstein, é a falta de locais de
isolamento para crianças
infectadas.
Quanto á esterilização, o
médico destaca o cuidado
necessário com os aparelhos.
. que contêm àgúá'— vaporizadores, incubadoras e aspiradares.
Esse material exige
manuseio meticuloso, renovação periódica e pessoal
que saiba manipulá-lo, o
que náo acontece na maioria dos berçários
Na solução desses problemas. a Sociedade Brasileira
de Pediatria acentua a necessidade de cursos de especialização de pessoal — médicas e enfermeiras e a regulamentação d o sistema
de médicos residentes, o
que implicará o credenciamento do hospital para receber residentes. E insiste
também na necessidade de
se evitarem internações,
através de uma pediatria
preventiva e do combate â
maior causa das doenças
infantis no pais — a desnutrição.
— A desnutrição ocupa a
maior parte dos leitos de
hospital, consome o maior
número de horas do pediatra e a maior parte dos recursos destinados aos hospitais infantis. Toda ênfase
deve ser dada ao tratamento preventivo — disse o médico.

"União" S.A.
Refinaria e Exploração de Petróleo
33.019.936

C.G.C.
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DE

DIVIDENDOS

A partir do dia 06 do próximo mês de maio será iniciado o pagamento do
dividendo de CrS 0,05 (cinco centavos) por ação, aprovado na.. Assembléia
Geral Ordinária de 06 de rnarço de 1974, relativo ao 2.° semestre de 1973.
O pagamento far-se-á com observância dos seguintes critérios e nos locais
abaixo indicados até o dia 05 de julho de 1974, em cumprimento das disposiçòes contidas no Art. 3 da Lei n.° 5.589, de 03-07-1971.
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As deficiências se acentuam nos hospitais

infantis

particulares

Servidores está melhor equipado
Os serviços pediátricos no Rio, inclusive os particulares, são deficientes se
se tomar como modelo o Hospital dos
Servidores do Estado iIPASEi. A cirurgia infantil ali possui 25 leitos, cinco
pediatras, dois residentes, duas assistentes-sociais. uma nutricionista, cinco
enfermeiras e 12 auxiliares.
Já no setor de emergência do Hospitai do INPS no Andaraí — que serve
a todo o Grande Rio — liá seis leitos,
cada um tomado por quatro crianças
com diversas doenças. De tarde, o quadro melhora, porque o movimento diminui. Mas o atendimento ideal é dificil: cada médico, num período dc oito
horas, atende cm média a 30 crianças.

Ficção
No Hospital dos Servidores as crianças andam vestidas < pijamas cor-derosai, sempre acompanhadas de duas
recreadoras. e dispõem de sala especial
com discos e televisão, além da assistência de uma psicóloga c uma psicanalista. No Hospital de Bonsucesso. por
exemplo,—ás crianças—andam - nuas, em
ambiente pouco higiênico, num descaso
os médicos, se justifica
que, segundo
"elas andam assim em casa."
porque
Os únicos hospitais que controlam
a esterilização de incubadoras são a
Casa de Saúde São José e o Hospital
. dos Servidores. As incubadoras devem
obedecer a um sistema de rodízio e depois de utilizadas precisam ser desmontadas e imersas em solução de nitrato
de prata. O diretor da Divisão Médica
do Hospital Jesus, Dr, Pedro de Castro,
esteriliindagado sobre esse controle de "andava
zação. perguntou se a repórter
lendo muitas histórias de ficção cientifica", porque nada sabia a respeito.
O Hospital Jesus, apesar de inteiramente projetado para a assistência infantil, não possui serviço de radioterapia, que só existe nos hospitais dos Servidores e da Lagoa. Este, inclusive, não
tem ambulatório, porque só recebe cri-

ancas encaminhadas por outros serviços
do INPS.

Preço e vantagem
Nas clinicas particulares, a situação
é até pior. C. C. M., de cinco anos, levou
um tombo, machucou a testa e íoi levado para a AMIU. A primeira providência da clínica foi colocar o menino em
hldratação. Duas horas depois, os medicos pediram aos pais que o levassem ao
Sousa Aguiar para uma radiografia da
cabeça. De volta à AMIU, não se coristatou fratura c a criança recebeu alta:
pelas três horas de internação, a conta
foi CrS 540.00 — preço justificado pela
hldratação, absolutamente desnecessária
no caso.
Os grandes hospitais particulares só
se interessam em receber crianças paru
cirurgias, de preferência operação dc
amigdalas. A criança entra em jejum,
paga a bandeirada ou couvert l terminologia de um administrador de hospital
particular), ocupa um quarto, tem sempre acompanhante, utiliza sala de operação, paga aluguel da sala de recuperação, material cirúrgico e medicamentos. Não se alimenta por 2-1 horas o em
seguida esvazia a cama.
Em pouco temi», portanto, faz uma
despesa maior que a de um paciente elinico, cuja internação em geral só é lucrativa nos primeiros dias, graças aos
exames de laboratório, radiológicos, etc.
Já os serviços infantis de urgência
têm sua receita garantida pela simples
hidratação — a fórmula mais usada de
atendimento — ou outros exames. O.s
serviços, em geral, não possuem cirurgiões e anestesistas especializados em criancas, mas têm sempre dois a três pediatras da casa, que cuidam de todos os
aspectos, O.s próprios pediatras, como o
Dr. P. S., confirmam a" baixa margem de
segurança das clinicas particulares. O
médico conta que sua sobrinha sofreu
um corte numa batida dc carro e foi
levada ao SAMCI, em Ipanema, para sutürar o rosto. Precisou depois de três
cirurgias reparadoras para consertar o
serviço mal feito.
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Sou informada pelo plantonista que durante a aplicação de soro na criança a
mãe não pode ficar no local, porque em geral as
mães são muito nervosas e
transmitem esta ansiedade
aos médicos, obrigando-os
muitas vezes a fazer várias
tentativas de pegar a veia
da criança.

Cr$

1500

750

13°
880

mil.

Cartas porá a portaria deste Jornal sob o número 05330.

Sabão

cott em estudos sobre o
hospltallsmo, que comprovam a importância da permanència da mãe nesses
casos.
O plantonista, assustado,
resolve chamar o diretor da
clinica, Dr. Maurício Toros.
—- Qual é o problema? —
pergunta ele.
Explico de novo a importancia da presença da mãe
e torno a mencionar o liospitalismo.
O Dr. Toros, contrariado,
pergunta:
— Quem é a senhora?
Respondo que não importa quem eu seja. Sou mãe
e basta. Ele então observa
"já começamos bastanque
te mal, pois vejo que a senhora não confia em nossos
serviços."
Explico que existem
razões que me impedem de
entregar a criança a uma
pessoa totalmente estranha
a ela e a mim. Por telefone. falo com o pediatra, enquanto o Dr. Toros, em outra sala, pega a extensão
para ouvir a conversa. Devidamente autorizada e
orientada pelo médico de
Joana, saio da Urpe e sigo
a AMIU — Casa de
" para
Saúde -Médica-íhfàntil-deUrgência Ltda.

de coco

As oito da noite, minha
filha recebe o soro. A AMIU
vem passando por reformas, que consistem básicamente em pintura, aumento
do número de quartos com
ar condicionado e acréscimo
de ilustrações de Walt Disney — uma constante em
todos os hospitais visitados.
Durante a vigília, sinto
fome, mas não há nada para comer, só água e café,
numa cozinha pequena,
com uma geladeira, u m
fogão de quatro bocas velho
e sujo e vestígios de pintura
nas prateleiras, outvora
brancas. Pergunto pela cozinha dos pacientes. Sou levada por um pátio onde há
lixo pelo chão, próximo a
um lnclnerador¦'. Logo
adiante está a cozinha, não
muito diferente da outra.
Na terça-feira, clia 10. o
pediatra dc minha filha
vem vê-la e recomenda que
se lente dar aflgum alimen-

to a Joana — um sorvete,
uma gelatina ou um iogurte. Peço ã enfermeira, ela
desculpa-se, não há nada
no momento. Saio. vou k
padaria mais próxima p
trago a alimentação, mas
Joana não consegue comer.
Na AMIU, os travesseiros
são para adultos. Às 9 horas
saio dc novo para comprar
u m travesseiro adequado,
fraldas descartáveis c loção
para higiene infantil. Porque nenhuma enfermeira
apareceu para cuidar de
Joana, nem para higiene,
nem para tomar a temperatura ou verificar a pressão
arterial. Com água fria e
sabão de coco i único disponivel i tentam refrescar a
criança. Como também não
há n e n h u m equipamento
apropriado, sou obrigada a
levantar Joana da cama,
com soro. tala e tudo. e !cyá-la ao banheiro mais próximo.

Questão de dose
O baru'ho das obras dc
reforma não permite que
ninguém durma, muito menos Joana, atrapalhada
com o soro — aplicado aliás
num aparelho que não possui dispositivo de microgotas, próprio para que se verifique com segurança a
quantidade dé líquido absorvida por minuto.
Ao meio-dia peço a conta
iCr$ 470,00 mais Cr$ 63.00
pela acompanhantei. cliamo uma ambulância 'CrS
250.00i e levo Joana para a
Clinica São Vicente, onde,
penso, ficará melhor acomodada, porque lá trabalham médicos conhecidos.
Joana é aceita, mas com
uma ressalva: não há na
clínica material adequado
para crianças.
Qual será a clinica que o
tenha? A São Vicente recebe
crianças para operações de
amigdalas, fimose e tratamento dc filhos de médicos,
mas não possui cquipamento de assistência pediátrlca.
Imediatamente, assumo o
compromisso de providenciar o que for necessário.
O tubo de soro é trocado
por outro com microgotas.
O silêncio e o cansaço permitem que minha filha dur
ma. mas não a deixo. As enfermeiras, ao que parece,
não entendem de veias de
criança e pouco sabem sobre dosagem de soro em
adultos e crianças.
— Na quarta-feira o pcdiatra vem vê-la, mas como
não faz parte da equipe do

hospital é recebido s e tn
muito e n t us ia sm o pelo
plantonista. Examina Joana, pede aumento na dosagem de soro por minuto ide
HO para GO microgotas i e
faz menção de dirigir-se à
sala de médicos para fazer
as anotações necessárias e
verificar a papeleta com o
histórico de sua paciente.
O plantonista, Dr. Luzes,
"Não se
o impede de entrar.
anofarei
as
eu
preocupe,
tacões sobre a mudança na
dosagem do soro." O pediatia vai embora sem ier a
papeleta com o.s ciados do
clia anterior.
A anotação recomendada
não foi feita: Dr. Luzes a.
esqueceu. As ordens foram
dadas de boca. mudou o
plantão, vieram novos médicos, outra equipe de enfermeiras. Uma delas reclama porque aumentei a dosagem de soro e sou ferçada
a discutir e impedi-la de
administrar a dosagem antedor. Ou tir a enfermeira
entra no quarto com um
medicamento oral, e novamente não permito que dê
nada à criança sem o consentimento do pediatra.
Consultado por telefone, o
médico repete as ordens e
consegue evitar que Joana
ingerisse Kiatrium. Concluo
que os médicos da clinica,
talvez incomodados com o
choro da criança, tenham
resolvido por conta própria
administrar-lhe um calmante.

Veia esquiva

Vende-se de EMPRESA S/A DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES,
com excelentes contratos em execução (Cr$ 4.000 mil).
1.000
COMPOSIÇÃO
Cr$

Os dividendos de ações Ao Portador não reclamados até 02 de agosto
de 1974 serào pagos com a dedução do Imposto de Renda à razão de 10%,
retido e recolhido pela Sociedade como rendimento de beneficiário não identificado.

Mela hora depois o mesmo phintonista faz um exame sumário em Joana e
tenta examinar sua boca
com uma espátula, sem se
ter lembrado de lavar as
mãos. Intervenho, avisando
que o pediatra advertira ser
incoveniente qualquer exame local, para evitar a
propagação da lnfecção.
O plantonista luto r m a
que. no momento, não há
quarto vago. Disponíveis, só
alguns cubículos — leitos
isolados por cortinas plásticas — que a clínica chama
de boxes. Não era hora de
exigir grandes confortos:
minha filha precisava de
assistência e por isso aceito
o boxe.

Discordo,
baseando-me
em experiências não tão recentes feitas em outros pai•S(!S_ p_or. médicos e psiquia'Os
te-"
trás como Reno Spitz.
rieth, Ana Freud e Winni-

' ¦.¦v.'*Vi, ¦¦¦*¦"*%?.

DE RENDA

a) Não haverá desconto na fonte para os Acionistas possuidores de ações
Ao Portador que se identificarem;
b) Será retido Imposto de Renda à razão de 10% quando os Acionistas
optarem pelo anonimato ou para os que, identificando-se, optarem
l.°
pela retenção do imposto de Renda na fonte, na forma do Art.
do Decreto-Lei n.° 427, de 22-01-1969;
c) Será feita a retenção de 25% quando se iratar de Acionistas residentes
no exterior.

Rio de Janeiro,

¦jA-

AÇÒES NOMINATIVAS

Após o dia 05 de julho de 1974, os dividendos serão pagos no SERVIÇO
DE AÇÕES da Matriz desta Empresa, à Rua do Carmo, 8 - 9.c andar, no
horário das 09,00 às 12,30 e das 14,00 às 16,30 horas.

25-de

7 £

St

O. acionistas residentes nos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro
receberão o dividendo através do BANCO UNIÃO COMERCIAL S.A., no horario de 09,30 às 12,00 e das 13,30 às 17,00 horas-.
a) Pessoas Físicas, por si ou seus mandatários pessoas físicas Av. Rio
Branco, 86 — sobreloja — Rio — GB.
b) Pessoas Jurídicas - Rua do Ouvidor, 75 - 5.° andar - Rio - GB.

divel

Mau começo
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Na portaria, preencho umn
ficha com o nome do pai
(só exigem o nome do pai),
nome da criança, idade, endereço. No segundo andar
sou recebida por um plantonista que me convida a entrar numa saleta precária,
onde forneço mais dados
sobre a criança, desde o
nascimento.

No último dia 18 de março, ás seis da tarde, Joana
Ferraz dc Abreu, minha Hlha, de dois anos e melo,
precisou ser Internada paia
uma slmple s hldratação.
Impossibilitada de comer
por causa do número de aftas provocadas por uma estomatite, levela-a à Urpe —
Urgências Pediátrlcas.

-1"

Pediatra aponta
as deficiências

i

-
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Uma Infiltração de soro De madrugada, o braço dc
— acontecünento banal, Joana está infiltrado e o soMas ela já
principalmente em crianças ro é retirado.
-- provoca um corre-corre consegue ingerir água e gedc médicos e enfermeiras, latina.
No dia seguinte, saímos
porque ninguém sabia localizar uma veia e restabele- da clinica, depois de receber
cer a hidratação. Finalmen- as desculpas do Dr. Luzes
te um estagiário resolveu a e receber também a conta
situação, mas cem o inci- — Cr$ 583,00 e mais Cr$
dente, Joana ficou três ho- _00.00 pela acompanhante.
Em casa, Joana reconhece
ras sem soro.
De noite, o.s médicos se seu quarto, sua cama, seu
retiram e avisam que, se mundo. Chamo minha filha
ocorrer nova infiltração, o de seis anos e digo ás duas
melhor será retirar o soro que a partir daquele modc vez. porque não haverá mento elas estão proibidas
na clinicn ninguém que sai- de quebrar o braço, rasgar
ba pegar uma veia infantil. jcelhos e adoecer.

JORNAL

DO

BRASIL

Domingo,

28/4/74

G

25

l.° Caderno

O Ministro das Minas e Energia
disse que para o Brasil construir mais uma
hidroelétrica de IjOOO.000 de kW basta cada
brasileiro economizar 10% de gasolina.
A Mobil publica agora as palavras
e alguns patriotas que estão seguindo
os conselhos do ministro:

Henry Maksoud - Presidente da Hidroservice.
Estou disposto a economizar o máximo de gasolina
para que tenhamos mais uma hidroelétrica projetada
e construída por brasileiros.

'Wilson Fittipaldi Júnior - Corredor.
Nao dêem arrancadas violentas, nao cantem
pneus, evitem aceleradas em ponto morto e nào
reduzam a marcha sem necessidade. Sao esses
absurdos que gastam gasolina em excesso.

Diogo Pacheco - MaestroEstou planejando a Sinfonia da Economia de Gasolina.
Com vinte e seis violinos, catorze celos e duas,
trompas Todos os músicos levando os instrumentos
ate o teatro a pe.

Motorista de ônibus.
Nivaldo Ferreira -"seu"
ministro disse e acho que
Soube do que o
ele esta certo. Nunca mais deixarei o ônibus
ligado no ponto final.

Alberto Djinishian-Garoto-propaganda da Sadia
Deixei meu carro importado na garagem e estou
andando de carrinho nacional. Dos meus hábitos
antigos sô mantive o motorista.

Walter Clark - Diretor da Rede Globo.
Em meu nome e em nome da TV Globo, me coloco
á inteira disposição do Governo para a divulgação
maciça dessa campanha que só visa o
engrandecimento do nosso pais.

Roberto Duailibi - Publicitário.
Aprendi a economizar desde criança. Vejo as
palavras do sr. ministro comgrande satisfação e
pretendo participar ativamente dessa campanha.

Alik Kostakis - Colunista socialEssa campanha de economia de gasolina jà virou
moda entre o pessoal da sociedade.
Conheço muitos milionários que só viajam
de carona.

César - Jogador de futebol.
Construir uma hidroelétrica ê tão importante para
o Brasil quanto ganhar a Copa. Prometo correr
bastante na Alemanha e andar bastante a pé
por aqui.

Mário Pacheco Fernandes - Diretor da
Semp Rádio e Televisão S.A.
A recomendação do ministro Ueki e uma
demonstraçáo de evidente vivência empresarial
aplicada na sua atividade de homem publico.

Bolinha - Diretor Presidente do Restaurante Bolinha.
Feijoada e economia de gasolina são as
especialidades da casa.

Alfredo Silva Saraiva - dono do Auto Posto
Margarida.
Se é para o bem do Brasil não laço questão de
vender menos.

Zulmira Lunardelli - da sociedade paulista.
Agora só vou fazer compras a pé. Alem de
economizar gasolina levo meu netinho para
um passeio.

Clovis Graciano - Artista plástico.
A economia de gasolina é uma ótima oportunidade
para a gente andar devagarzinho e olhar as
árvores, as montanhas, as estradas e as outras
pessoas.

Zeferino Vaz - Reitor da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP.
Poupar gasolina para construir hidroelétricas é. no
momento, a maneira tipicamente universitária, ou
seja, a mais inteligente, de contribuir para a
independência econômica da Nação,

M@hH
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcional».
a
O» cachês de Iodas as personalidades duo aparecem ne3te anuncio loram doados APAE
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Ministério

DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS

Governo pesa reflexo
de doença sobre PÍSB

Administração do Porto do Recife

AVISO
t

A Administração do Porto do Recife avisa que
Trator
está recebendo propostas para aquisição de
acordo
de
ferroviários,
carros
para manobras de
com o Edital de Concorrência N.° 21/74.
As proposttis serão recebidas pela Comissão
de Licitação, às 14:00 horas do dia 03 de maio de
1974, na sala de reuniões daquela Comissão.
O Edital N.° 21/74 a que se refere a Licitação
em causa poderá ser obtido com o EGEPE-Escritório
do Governo do Estado de Pernambuco — sito à Rua
(P
Debret, 23 conj. 703 - Rio.

I
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRODUÇÃO MINERAL
DIVISÃO DO FOMENTO
DA PRODUÇÃO MINERAL

EDITAL
O DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL vem
pelo presente Edital, convocar as Empresas de Mineração abòixo
mencionadas, detentoras de titulo de lavra nos Estados do Rio de
Janeiro c Guanabara, para que compareçam à Av. Pasteur n.° -104
— 2.° andar — Divisão de Economia M'neral — com a finalidõde
de receberem os formulários do Relatório Anual de Lavra 1974,
ano-base 1973.
Água Mineral CasleloncTd Ltda.
Alfredo Moreira da Silva
Antônio Pinto Ferreira e Bclino Esperança
Empresa de Água Mineral Nalural Inga
Empresa de Mineração Recreio Üda.
Francisco Olivier de Paula e S/M
Fúlvio Morganti
Irmãos Souza e Silva
João F. Beüeni
José Ferraz Simões
José Joaquim Casiro Lcáo
José Oscar Moreira de Mendonça c Outros
José Seabra de Souza
Mário B. Sampa'0
Mineração Guapiaçú Ltda.
Moacir de Lima Valenti — Mineração
O não atendimento ao presente Edital implicará na impossibilidade de se cumprir o prazo estabelecido para apresentação do
Relatório Anual de lavra, ficando os concessionários sujeitos ás
penalidades previstas pelo Código de Mineração e seu Regulamento.
Informamos, outrossim, que os formulários deixaram de ser
enviados aos concessionários supra referidos em virtude dos mesmos não terem atualizado os seus endereços.
Rio do Janeiro,
(a) Evaristo

23 de

abril

de

1974.

Prado de Albuquerque
Diretor da D.F.P.M.

O Ministério da Saúde vai
iniciar um estudo para avaliar os prejuízos t azidos ao
Produto Nacional Bruto poIas doenças. A pesquisa considerará ônus sociais cürctos. como os 80 mil tubereulosos Inativos mantidos pelo
INPS. e os prejuízos indirctos, caracterizados por uma
queda da produtividade, como ocorre nos portadores
de vermlnoses.

Embora a pesquisa ainda
não tenha sido Iniciada,
técnicos do Ministério consideram que os prejuízos
causados ao PNB pelas
doenças são multo grandes.
Apenas as vermlnoses atingem aproximadamente 80
milhões de brasileiros. O estudo permitirá avaliar os
problemas sanitários e prever os recursos para estabelecer uma politica de mediclna preventiva no pais.

Diaãnosiicò
Apenas um verme, o Ascaris lumbricoidcs (lombrlgai ataca 56 milhões de
brasileiros, enquanto o Ancilosloma duodcnále, um.u
verme, atinge 25 milhões ca>
pessoas. Alem disso há 10
milhões com perturbações
mentais, G milhões de excepcionais. 400 mil cegos, 3
milhões de chagásicos. 8
milhões de esquistossomõticos c não há dados precisos sobre os doentes de
malária, câncer e com prob 1 e m a s cardiovasculares.
Em 1972, registraram-se 127
mil casos de lepra e 500 mil
tuberculosos.
Para mostrar a gravidade
dos problemas basta lembrar que a cada cinco miriu tos surge no Brasil um i
novo infectado pela tuberculose, equanto de meia
em meia hora morre um
doente vitimado pelo mesmo
mal. Hoje em dia, as autoridades sanitárias calculam
que existam no pais 40
milhões de portadores não
doentes do bacilo da tuberculose. Todos os anos — segundo o Ministério — 90
mil pessoas adoecem.
As estatísticas efa mortalidade infantil também revelam a precariedade da estrutura sanitária do pais.
Nas capitais, calcula-se que
cerca de 95 mil crianças
morrem todos os anos, antes de completar o primeiro
ano de vida. Em algumas,
como Recife, morre uma
criança em cada quatro que
nascem.
Essa falha deve-se a deficiências da estatística medica brasileira, já que grande
parte dos doentes não che-

gam a ver um médico, não
sendo computados e muito
menos tratados. Um exempio é o da lepra que, segundo o Ministério, atinge 1,3
de cada m 11 habitantes,
mas que à vista do subregistro de casos, estima-se
que haja um número equivalente de doentes ignoracios. Justamente esses doentes ignorados seriam o s
principais responsáveis pela
propagação da doença no
pais.
Outros problemas apontados pelo Ministério da Saúde são o bóclo (carência de
iodo com aumento da tircóidci, que se estende de
Pernambuco ao Rio Grande
do Sul. excetuando-se MatoGrosso e a faixa litorânea
do Nordeste e Norte. Entre
os escolares de várias regiões do pais, foram encontrados Índices médios de
18,69^.
Outra grande endemla, a
malária, recrudesceu nos últimos anos e — apesar das
imprecisões — calcula-se
que já tenha afetado ,6 milhões de brasileiros, atingindo uma área de 80% do
pais.
Segundo o Ministério,
surgem anualmente 200 mil
casos de câncer todos os
anes, distribuídos por Porto
Alegre, Vitória, São Paulo,
Curitiba. Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Niterói e Aracaju. Entre os tumores mais
freqüentes ^stão os de colo
uterino, pele, mama e cavidade bucal. tidos de fácil
d i a gnóstico e prevenção,
com bons índices de cura.

Tudo que sei de mim mesma.
2
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Para fazer um slrip-lease completo,
a Canon FI teria muito mais
trabalho do que qualquer outra çârnera
35 mm. Ela tem dez vezes mais peças.
Sem contar as 31 objetivas, 16 visores,
22 equipamentos para fotos automáticas
com motor, 13 para fotos com llash,
29 para rnacrpfotografià e folomicrogralia
e 3 para oscilografia que ainda
podem ser acoplados à Canon FI.
1

li
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É o sistema fotográfico mais completo
que existe. E o que oferece mais recursos.
Sua concepção permite que futuras
descobertas científicas possam ser adaptadas
ao sistema já existente, sem qualquer
dificuldade. Resultado: enquanto as outras
câmeras se tornam obsoletas, uma Canon FI
fabricada em 1974 vai continuar sendo atual
em 75,76,77,78,79...
Esta é a melhor maneira de
conhecer tudo que a Canon
iHBnftwflíaBl£Ml
BB
sabe de si mesma.

M^ftjiiriiiKftiiuKLwr
1. Tomada para llash
2. Anel de localização
3. Suporte pára fotometro
eletrônico
4. Anel suporte pira
pira-bol
5. Anel de abertura
pré-iijus tudo
6. Anel de fixação da
objetiva
7. Alavanca para disparo
automático
8. Travu de-velocidade
'). Contador de poses
10. Iloiâo de disparo
11. Escala para velocidade
tle sensibilidade do filme
(ASA)
.12. Anel para ajuste da
velocidade do filme
13. Suporte para acessórios
14. Contato para unidade
de llash
15. Trava de segurança
16. Con lato para llash.

\mÊ
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Hospitais pedem centralização da Saúde

dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL

«TI 17 18 1920

21 .22
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24 25 26

automático

17. Manivela para
rcbòblnáçaó
18; Indicador do nível do
filme
W.Jancludcluzpara
folomctro automático
20. Dolão para soltar visor
21. tiscala'de dislánci&s
12. Visor
23. Escala de velocidades
24 Guia
25. Ponto de ajuste de
velocidade
2b. Alavtuica para avanço
do filme
27. Tomada de lotóntetro
28. Tampa
29. Aliei de ajusle da ocular
30. Lente do visor
31. Entrada para tripé
32. Guia da tampa traseira
33. Contatos para o córitfôlè
do molor drive
34. Compariimentu do
baterias
35. Botão para rebobinaçao
3b. Janela de controle do
filme (motor drive)
37. Trava de segurança para
a tampa.

*?.¦¦
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SAÚDE

Canon WM

Diversificação
Depois de observarem que seis
ministérios cuidam de aspectos ligados ã saúde, o que cria paralelismo de atividades, desperdício de
dinheiro e desorganização, a FBH
concluiu que era necessário apenas
um deles olhar esses aspectos para
unificá-los e melhorá-los.
Atualmente, enquanto o Ministério da Saúde cuida da medicina preventiva, o do Trabalho vè
a medicina curativa dos previdenciários e o da Educação administra as faculdades de Medicina e
outras correlatas à saúde. O da
Agricultura tem incorporadas as
cooperativas médicas, o do Iriterior faz o saneamento básico c o
da Indústria e do Comércio tem o
seguro-saúde. No Ministério do
Trabalho ainda existem seis órgãos
com estrutura e recursos próprios e funcionamento diferenciado, agindo nessa mesma área: o
INPS (dos beneficiários do Instituto), Patronal (funcionários do
INPS), Funrural (dos ruricolas),
IPASE (dos funcionários públicos
civis), Sasse (funcionários da Caixa Econômica Federal) e FAG (dos
garimpeiros).
Há ainda outros órgãos, vinculados á esfera federal, cuidando também da saúde, como a Centrai de Medicamentos (Cemei, a
LBA (população materno-lnfantili
e a CIP (tabelador de preços para
hospitais).
Essa total falta cb integração
repete-se com vários órgãos liderais agindo independentemente no

Eslatização
Ressalta ela, porém, que apesar de a rede médico-hospitalar
privada representar 85% do atendimento, assistindo os beneficiários
do INPS através dos convênios, ela
não recebe nenhum incentivo. PeIo contrário, não tem lucros porque as diárias pagas pela Previdencia (Cr$ 32 nos melhores hospitais)
não podem ser rcincorporadas ao
capital de giro devido á demora
com que são pagas.
Mostra, inclusive, que "lamentavclmente, assiste-se na área da
saúde à evolução franca para a
estatização, através de desenfreado processo de compra de hospitais
em vários pontos do pais". Entretanto "isso tem o sabor de inipròvlsaçáo de homens, métodos e ação,
com reflexos possivelmente para o
futuro da Previdência Social". A
Federação sustenta que para se
montar um bom hospital tenha-se
de construi-lo de acordo com os padroes aprovados pela Organização
Mundial da Saúde e não apenas
colocar leitos. Além disso, existe o
problema da manutenção que é
muito cara.
Então, a solução seria melhorar o padrão dos hospitais oficiais
e incentivar a rede privada a su-

DE EDUCAÇÃO
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PEDAGOGIA - LETRAS - ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO SOCIAL - PSICOLOGIA C. CONTÁBEIS.,
INICIO DAS A"LAr: 20 DE MAIO
de

Melo,

79 ¦-

Tel.:

Av.

Projetamos, Construímos
temos o Financiamento.
Rio Branco, 277 - Grupo

Fones:

e
1010

252-4553 e 222-1098
CRECI 4011

-

MATRÍCULAS ABERTAS
R. Cleiimunclo

Nós

i'tV:

Preparatório intensivo para:
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Finalmente a Federação mostra algumas perspectivas para o
setor saúde que devem ser observadas pelo Governo a fim de se
definir uma politica nacional, consubstanciada cm um sistema. Entre elas diz que se deve afastar a
improvisação de métodos e de homem e que não se aceite a visão
determinista, mas uma concepção
de probabilidades através de conhecimentós técnicos e projeções
c que haja doutrina, metas c objetivos perfeitamente delineados.
Ressalta que as diretrizes do
Governo tiveram na iniciativa prijvada sua principal alavanca c foi
essa mesma iniciativa privada cpie
desenvolveu o setor saúde no pais.
precisando, por isso, ser preservada
e estimulada.
Mostra também a vantagem
para o Governo de conceder favores à rede hospitalar privada,
com certeza de retomo de recursos, em vez de assumir diretamente os pesados ônus e encargos de
compra ou construção e manutenção de hospitais estatais. E ainda
que, em lugar de favores, o Governo tivesse de oferecer auxilio,
a Federaçáo presume que seria
compensador pela elevação dos indices de saúde, significando população sadia c maior energia de trabalho.

0 SR. POSSUI UM TERRENO?

E LETRAS

23'/V/74

Vestibular - Agosto de 1974
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Diz a Federação que o custo
operacional de um leito por dia no
hospital estatal ou paraestatal c
superior cinco vezes ou mais ao do
hospital privado. Assim os recursos
da rede previdenciária serão ab.sorvidos rapidamente não sendo
.suficiente para atendimento em
termos nacionais, pois somente a
construção de um leito pode atingir entre Cr$ 60 e CrS 120 mil e
o custo de equipamento e aparelhagem do hospital varia de 50 a
100% do valor do investimento da
construção.

Afirma também que já atualmente os 40% da população que
são beneficiários do INPS não são
atendidos em sua totalidade. E
essa disparidade aumenta ao se
tomar conhecimento de que o Funrural — com um décimo do orçaRecomendações
mento do INPS, que é o segundo
do pais — ampara os 60% restan" '
Em seu ttvro-ifospH.cl-.-Ccvtro __ tes do povo, os ruricolas.
de Promoção de Saúde, lançado recentemente, a Federação BrasilèiHospitais
ra de Hospitais faz recomendações
Pelas estatísticas da Federação,
ao Governo federal, baseadas em
dos 3 950 municípios brasileiros só
dados estatísticos. A primeira é jus1 759 têm hospitais; os 2191 não
tamente de que o hospital deve ser
nenhum tipo de assistência.
têm
meta
o principal foco dessa
para
Norte (com 44 hospitais
As
regiões
da
saúde
a
melhorar
população.
i, a Nordeste
143
municípios
em
Público
Pede ainda ao Poder
t392 em 1374 cidades > e a Centrodotá-lo de recursos complementaOeste (com 106 cm 306 cidades) são
res, presumindo que não seja neas mais prejudicadas.
cessário criar dotações novas, mas
Se o Governo oferecesse vancoordenadafundir e redistribuir
tagens para a rede privada se insmente as existentes ou, quando
talar nesses municípios haveria
muito, reforçá-las, tendo em vista
possibilidade de solução para o isoa rede hospitalar disponível, prinlamento dessa população. Com lisupera
a
cipalmente
privada, que
nhas de crédito e juros baixos
as demais em hospitais e leitos,
(14% ao ano, no máximo) os hosoferecendo 85% e 66,1% (no final
particulares poderiam ser
pitais
de 1971).
e estabelecer convêimplantados
De acordo com as estatísticas
com empresas locais e INPS
nios
hospitais
há um total de 3 399
par(desde que as diárias pagas íosticulares em todo o Brasil e 660 da
aumentadas c recebidas em
sem
rede oficial. Em relação aos leitos
prazo i para evitar a óciopequeno
são 242 921 particulares e 124 601
leitos porque, em geral,
sidade
de
oficiais. Por isso, a FBH acredita
nesses municípios o poder aquisique o Governo deva criar linhas
tivo da população é muito baixo.
de crédito e outras facilidades para incentivar a rede privada como
Perspectiva!faz em outros setores.

> ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
SÃO JUDAS TADEU
n.°

Com o crescimento da rede
previdenciária haverá, segundo a
FBH, o desequilíbrio das necessidades c disponibilidades de recursos para a assistência médico-hospitalar previdenciária. Não haverá
dinheiro para a melhoria constante e manutenção desses estabelecimentos. Esse fato vai gerar restrições de atendimento e ociosidade artificial
que atualmente
alcança 50% dos leitos hospitalares
enquanto "doentes aguardam do
lado de fora a escassa possibilidade de disponibilidade."

Ressalta que também entidades
filantrópicas — como as Santas
Casas — usufruem de recursos das
doações c subvenções governamentais e não contribuem em nada para o Governo, porque têm direitos
a isenções. Isso é mais uma contribuição governamental para o
setor saúde embora nesse caso ele
próprio não seja beneficiado.
Depois de ressaltar que não
discorda do "processo da atual conjuntura", diz mais uma vez que critica é a soma de paralélismos, desacertos e desperdícios dos recursos disponíveis, por falta de ordenamento e sistematiza ção do setor
saúde,'o que poderá ser solucionado com a criação de um órgão que
reúna todos os que atualmente
tentam melhorar a assistência médico-hòspitalar.

Com essas facilidades haveria
a construção de novas unidades
enquanto permaneceriam os convênios com o Instituto Nacional de
Previdência Social. Mas o pagamento das diárias hospitalares seria Imediato c regulamentado pelo
Conselho Interministerial de Preços, sem trazer os prejuízos que
vêm provocando hoje a ociosidade
de leitos. Segundo a Federação, o
setor hospitalar privado representa 85% da rede do pais.
Desde que todas as regionais
da Federação Brasileira de Hospitais se reuniram ha IV"Convenção
Brasileira de Hospitais, em Porto
Alegre, no final do ano passado,
elas passaram a estudar diversas
proposições discutidas na época.
Uma das principais é justamente
não haver um Sistema Nacional de
Saúde que alcance toda a popula"pois a saúde é um
ção brasileira,
direito do homem."
A Federação acredita que o
"ou
qualquer
Ministério da Saúde,
outro, mas desde que seja apenas
um", deve formular e coordenar
normativamente as atividades de
saúde, englobando áreas federais,
estaduais, municipais, autárquicas
e privadas, a fim de que esse setor
o desenvolvipossa acompanhar
"já
que a melhoria
mento do país,
das condições de saúde é fator acelerador do processo de impulsionamento econômico."

Decreto

Ociosidade

A<;ão indireta

Falta de integração

FACUtDADE

prir a necessidade dn todo o territúrio brasileiro.

mesmo campo médico como, por
exemplo, no setor da assistência
materno-infantil que conta com
Previdências (INPS, IPASE, Funrural e outros t, LBA e Coordenação
Materno-Infantll do Ministério da
Saúde. O fato existe ainda em outrás especialidades como psiquiatria, câncer e fisiologla, sendo evidente o desperdício de recursos. A
"o fato c
Federaçáo diz ainda que
mais exuberante, quanto indesejável, à medida que se compara com
os congêneres estaduais e municipais".

A sistematização do setor saúde só poderá ser executada quando
um único Ministério — em vez de
diversos órgãos — cuidar de todos
os aspectos ligados ao setor. Essa
é a opinião da Federação Brasllclra de Hospitais, que vè paralelismo
de atividades c desperdício de dinlieiro atualmente, quando seis
ministérios cuidam da área c toiriam multas vezes decisões antagónlcas que prejudicam a unidade
de uma política nacional.
A criação do Ministério da Previdència poderá solucionar o problcma, beneficiando a população ao
melhorar os padrões hospitalares.
A Federaçáo, entretanto, acredita
que se o Governo der incentivos e
linhas de crédito à rede médicohospitalar privada, a exemplo do
que faz em outros setores, o atendlmento poderá ser ampliado a todo o território nacional que só tem
44,5% de suas cidades com hospitais.

229-5485

Telefone para 222-231 ó e
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Ciidoira
medalhão

Avista 420,

Avista 125,

Os exercícios físicos são uma parte importante
da formação dos alunos da Academia Militar

O programa de estudos da AMAN é rigoroso e
as provas exigem Ioda a atenção dos jovens

Jogo dc 3 mesas em madeira de lei p/frente c lado dc sola,
com tampo de mármore de 1.". pés torneados. V
.a1J5Q

Carrinho
dc chá,
em azulejo
bandeias

Formação de líderes é nova meta da AMAN
A história da AMAN. diz seu Corriandante General Túlio Chagas Nogueira,
está dividida em duas fases: antes c depois dc 64. A primeira caracterizou-se
pela formação única de oficiais subalternos e a segunda, dentro do binômio
seguránça-desehvolvlmento, pela preparação de lideres. Para tanto adaptou
currículos, aumentou as vagas e está em
contínuo processo de atualização, já pianejando a criação dc um centro de
computação e de um circuito fechado de
televisão.

A AMAK
No dia 23 deste mès a AMAN comemorou 163 anos de existência como instituição destinada á preparação militar
e 30 de funcionamento no local onde está
hoie: uma imensa área verde de 67 quilômetros quadrados entre a serra da
Mantiqueira e o maciço das Agulhas Negras, que lhe deu o nome. Duas fazendas
atendem às necessidades alimentares da
população ' quase 10 mil pessoas) que
forma esta pequena cidade de supermercados, conjuntos habitacionais, hotel,
clubes, boate, cinema com 1 000 lugares,
bairros residenciais, grupo escolar para
crianças e o maior parque esportivo do
país dentro de um estabelecimento de
ensino. Ali também está o maior conjunto dc instalações hípicas de todo o
Brasil, de onde já saíram grandes campeões.
Um velho sonho de Dom João VI, a
Academia Militar das Agulhas Negras é
considerada como uma èscpla-padíão
dentro de sua especialidade. Por ela passaram alguns dos homens que fizeram
parte da História do pais e muitos dos
que ainda têm participação ativa no momento atual. Projetado por engenheiros
militares, o atual prédio (um conjunto
de grandes dimensões) levou seis anos
para ser construído e oferece todo um
quadro de conforto, limpeza c espaço livre, que tornani desnecessária a procura,
pelos seus cadetes e funcionários, dc

qualquer outra atividade oferecida
uma cidade convencional.

O acesso
Atualmente a AMAN tem 1 453 alunos, mas possui capacidade e instalações
para mais. O acesso não é. restrito a
quem esteja cursando o.s colégios militares ou seja filho de militar, como muitos pensam. Qualquer rapaz, desde que
prove conclusão do segundo ciclo, pode
candidatar-.sc. Evidentemente que as vagas são limitadas, oscilando de ano para
ano de acordo com os planos estabelccidos pelo Estado-Maior do Exército.
Para os candidatos civis há um concurso anual e que segue a programação do Ccsgranrio dentro da área tecnológica. Passando nesta primeira fase
o candidato submete-se ao exame psicotécnico e só então é realmente admitido.
Os alunos que saem de colégios militares passam direto, desde que atinjam
uma determinada média. Já os da Escola dc Cadetes de Campinas passam
automaticamente, independente dc média especial e desde que aprovados pela
escola de origem.
O curso inteiro dc cadete dura quatro anos, em regime de intemato. com
saídas ocasionais chamadas de licenciamento. Os dois primeiros anos são semelhantes aos de qualquer universidade.
E' o chamado curso básico. Quando pissa do segundo para o terceiro ano, o aluno escolhe a arma ou serviço dc sua preferência: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Comunicações e Engenharia, Intendência ou o quadro de Material Kclico.
Ao terminar o segundo ano e antes
cie entrar em férias, ele aponta as suas
preferências num formulário apropriado por ordem de opção e de acordo com
o número dc vagas oferecidas. A Arma
mais bem aquinhoada por vagas é a Inlantaria.

Üm clia no Anule mia
O que mais impressiona o visitante
é a extensão da área verde c as opções
oferecidas para um dia-a-dia que consegue ser, ao mesmo tempo, tranqüilo e
ativo. Além do clima, há toda uma série
dc confortos que auxiliam no estudo e
isso é mais do que necessário porque,
funcionando em regime dc internato e

C0MIND - BANCO DE
INVESTIMENTO S.A.

com um rígido programa dc estudos, o
aluno tem necessidade dc compensar o
isolamento prolongado da família c dos
amigos.
O cinema, por exemplo, não difere,
em luxo e limpeza, dos melhores que
existem nas cidades desenvolvidas. A progrnmação é atualizada e freqüente. O
clube possui piscinas, oferece todo tipo
de esporte e é um ótimo meio de estimular o éspírtò comunitário dos grupos.
Não serve apenas aos militares da Academia. abrindo suas portas também liara pessoas que queiram utilizar seus salões e que pagam uma pequena taxa.
mandou
Para os jovens, a Academia
construir uma pequena boate, decorada
no estilo de caverna e que funciona semanalmente.
Para as crianças até 10 anos, a AMAN
mantém um grupo-escolar, que tanto
serve aos filhos dos funcionários civis
quanto dos militares. Todos moram em
bairros residenciais, circundados por praças e com extensas áreas cobertas por
árvores. O ambiente é sadio, principalmente para as crianças, que têm onde
brincar e não precisam de vigilantes. Um
hotel com 200 apartamentos atende aos
militares em- transito, seus parentes, ou
convidados de outros países.

O

ensino

"bastante
É, como dizem os alunos
do
ensino da
As
linhas
básicas
puxado."
AMAN são semelhantes às de qualquer
universidade, com a vantagem de oferecer melhores condições de estudos, já
que dispõe de uma biblioteca com capacidade para 200 mil volumes, tão csNacional, e
paçosa quanto a Biblioteca 'esta.
muito mais usada do que
O acompanhamento psicológico e vocacional do aluno é feito desde o primeiro ano, através de testes c observações. O ensino está dividido em duas
etapas: o fundamental, ou universitário,
e o profissional. O primeiro visa ao prósseguimento da carreira, enquanto o segundo, a execução imediata. Aquele é
igual para todos os cadetes, dura quatro
anos c obedece a um currículo cada vez
mais variado, abrangendo desde as ciêricias exatas até a área das ciências humanas, como Filosofia, Sociologia, Psicologia e Direito. Isoladamente, esses cur-

sos são tão extensos e compactos que
funcionam como uma faculdade.
Segundo seu Comandante, General
Túlio Chagas Nogueira, a Academia Militar das Agulhas Negras está dividida
em duas fases: antes e depois de 19G4.
O que caracterizava a primeira fase era
o interesse exclusivo na formação de oficiais subalternos. A partir do Moyimento de Março e já dentro do esquema segurança-desenvolvimcnto. a Academia
inic'ou suas atividades dentro dessa filosqfia.
— A partir dessa época, além de
formarmos pessoal subalterno, passamos também a preparar as futuras liderancas. Ò que isso significa? Antigamente preparava-se o profissional militar, açora preparamos os líderes, cobriudo todos os campos de uma sociedade,
desde o militar até o político e o psicossocial. Este cadete que sai daqui como
aspirante acumulará conhecimentos até
que chegue ao mais alto posto, sejam
esses conhecimentos voltados para segurança ou para o desenvolvimento.
Dentro do seu propósito de atualizar-.sc para acompanhar, as necessidades militares e não militares do pais, a
AMAN está modernizando o seu ensino
c agora planeja a implantação de um
centro de computação e de um circuito
íechado de televisão. E' possível que no
próximo ano essa antiga ambição se tornc uma realidade.

Linhas

GERAL

Ficam convidados os participantes do Fundo Fiscal do Investimonto Fiducial, para comparecerem j Rua Conselheiro Crispiniano
n,° 7? - 7.° andar _ São Paulo, no dia 8 de ma:o de 1974,
às M lioras, a fim clé se reunir em Assembléia Geral e deliberar
sobre a seguinte "Ordem do Dia":
a) alteração da razão social do Fundo;
b) tomarem conhecimento da nova denominação social do
Administrador;
c) alteração do Regulamento;
d) ourros assuntos de interesse do Fundo
Na conformidade do art. 13 do Regulamento, na (alta de
tpjorum, fiei d^sde já marcada novo assembléia, em 2a. convocação, para o dia 9 de maio, à mesma hora, devendo ser realizada
com qualquer número de partinp?nles.
São Pnulo, 24 do abril dr 197.1.
COMIND - BANCO DE INVESTIMENTO 5. A.
Administrador
Carlos P. B. Fagundes Osvnn Nogueira
Diretor
Dirclor
(F

Quais são as linhas mestras desse
novo ensino? Segundo o General Túlio
Chagas Nogueira, é acompanhar o cadete sob todos os aspectos: psicológico,
educacional, vocacional, eliminando as
frustrações, fazendo com que cada um
ocupe o lugar certo dentro da especialidade que escolheu.
— Hoje temos uma equipe cuja função é ter idéias para que possamos atingir nosso objetivo, que é o de dar o mefhor ensino dentro de nossa, especialidade. Aqui o aluno possui tudo dc graao conforto e ainda
ca. desde ensino
ganha uma certa quantia para suas pequenas necessidades. Brevemente teremos também um centro de línguas, onde
ele poderá escolher uma ou mais dentre
as quatro que ofereceremos. A Academia
vive em função do seu cadete e daqui
queremos que saiam as melhores lideranças.

222-2316
e faça uma assinatura do
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Cadeira portátil
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Grupo estofado com sofá e
2 poltronas, com almotadas

A vista

Jogo de 3 mesas p/frente e lado
de sofá c/tampo de mármore
de T.a, com porta-revista.
Â vista

170,

Dormitório Marquesa em Jacarandá, 9 peças
(duplex, cama de casal, abat-jours, mesa
de cabeceira, console, penteadeira,
espelho ejjanqueta.) <*¦»'•-

é tempo da GOLDEN CROSS garantir também
a sua vida familiar. Todos podem contar
com este serviço médico-hospitalar que
não limita a idade de seus associados.
GOLDEN CROSS permite livre escolha de
médico e hospital, atende.no Brasil e exterior
saldando 100% da conta hospitalar e todas
as despesas complementares.
E sem aumentar seu orçamento: só pequenas
mensalidades deduzidas do Imposto de Renda.
Se você 'ainda não conhece a GOLDEN CROSS
peça a visita do nosso representante.

Q&LDEN6R6SS

ÀSSÍSTÊN6IA ÍNTÉRk-fàimiL DE SAÚDE
Presjdenfe do Conselho de Administração:
Dr. Farnanoo Rodrigues dos Sanlos COM 3479

Telefone para

soltas.

mestras

A Golden Cross me garante!

Fundo Fiscal de Investimento Fiducial
ASSEMBLÉIA

por

A vista 640,
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A formação cie profissionais voltados não apenas para a carreira militar,
mas de líderes capazes dc cobrir todos os
setores de uma sociedade (político e sociai! é hoje a grande meta da Academia
Militar das Agulhas Negras, uma quase
"cidade
de 67 quilômetros quadrados c
uma vida própria voltada excluslvamente para as novas realidades do pais.

Arca jacarandá
da Bahia.
3 portas, 3 gavetas.
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0 Ge?í. Túlio Chagas Nogueira
comanda a Academia Militar

Mesa redonda
colonial

Rio de Janolro (GB) - Av. Alm. Barroso, 91, B.° and.
Tela.: 222-6022, 242-0611 • 252-2804
Friburgo(RJ)-Rua Ernesto Brasilio, 14
sobreloja 22/24 - Galeria Central, Tel.: 6013
São Paulo (SP) - Rua 24 de Maio, 250, 3." and.
Teta.: 36-6641, 220-1030 e 221-4286
Porto Alegre (RS) - Rua Dr. Flores, 262, 5.° and.

Tels.: 25-6933 e 24-9631

Curitiba (PR) - Rua Marechal Deodoro. 51, 2? and.
Galeria Ritz, Tel.: 22-4021
Blumenau (SC) - Rua 15 de Novembro, 678, 1? and.

Tel.: 22-0449

0.

À vista 4.675,

Estante em jacarandá,
belíssimo acabamento.
A vista 390,

Carro de chá.'»
colônia
A

vista 290,

TEMOS AINDA:

Luiz Felipe,
Tapetes, cortinas, grupos estofados. Dormitórios:
de Jantar:
Luiz XV, Luiz XVI, Barroco e Renascença. Salas
E mais:
Luiz Felipe, Luiz XV, Luiz XVI, Barroco e Renascença.
canaestantes,
de
modelos
diversos
colchões medicinais,
vitrinas, bancos de igreja, minipés, consoles com espelhos,
cômodas, minisapateiras, mesas retangulares entalhadas,
diverduplex Luiz XVI, cadeiras com florões e outros artigos
em vinhático
sos de nossa fabricação. Fabricamos também
e cerejeira.

Gmmgs
RUA HONÓRtQ, 1427
tels.: 281-8233 e 281-8215

DIARIAMENTE ATE 11 HORAS.
INCLUSIVE SÁBADOS
NAO TEMOS FILIA'S

Você taz o plano. E pode
pagar em até 36 meses,
sem entrada.
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JORNAl DO BRASIL

EDUCAÇÃO

Educadores analisam ensino do Rio
A educação nu Guanabara enfrenta hoje o que
muitos acreditam seja sua pior fase no.s últimos 10
anos. Sem escolas suficientes, sem professores cntuslasmáaós, sem salários compatíveis e com um
ensino profissionalizante ainda não definido, o Estado vem enfrentando uma sucessão de problemas
e dificuldades que colocam o seu sistema educadoimi muna .situação permanente de vencido.
Crise, impasse ou entrave — assim o problema
é definido em todos os setores. Na tentativa de
encontrar definições menos superficiais e porque
são muitos os que vem no acúmulo de erros das
administrações passadas a origem das dificuldades
atuais, o JB procurou alguns dos que, em época não
muito remota, tiveram sob sua responsabilidade a
da educação estadual e ainda um especialista cm
planejamento educacional. Sr. Clãudio Moura
Castro.

Falta

de recursos

Há dois anos a Secretaria de Educação do Estado da Guanabara é a mais bem aquinhoada pelas
dotações governamentais. Isso não parece impedir,
entretanto, que ela esteja continuamente às voltas
com problemas financeiros e alegando falta de recursos para a realização de projetos elementares,
como reforma rie escolas e contratação de professores.
Quase no meio do primeiro semestre, cerca de
300 mil alunos estão sem aulas totalmente ou em
uma ou mais disciplinas, enquanto a evasão de professores continua aumentando sem que se encontre um meio eficiente de contê-la. Os problemas
e as dificuldades se sucedem numa ordem crescente e já se levantam vozes para afirmar que a origem deles remonta ao acúmulo de erros das admini.strações passadas.
Em vista disso, o JORNAL DO BRASIL tentou
reunir os seis Secretários de Educação que a Guanabara teve nos últimos 10 anos. Três estarão ausentes neste depoimento: Gonzaga da Gama, já falecido. Flexa Ribeiro, que alegou falta de tempo para conceder entrevistas, e Fernando Barata, por
ainda pertencer à atual administração, achou não
ser ético pronunciar-se.

• - As despesas com educação são vultosas, prin clpainiente após a reforma, Mas é preciso sabei
aplicar os poucos recursos que se recebem. O Estado
nem sempre apresentou uma planificação que Justlfleasse ao Ministério da Educação uma dotação
mais polpuda. A Secretaria, tenho certeza, dispor
de bons técnicos e a crise a que assistimos é uma
conseqüência da descontinuidade administrativa.
Um teórico da educação, um administrador, ou
ambas as coisas? Como deve ser o Secretário dr
Educação ideal para atender às necessidades educacionais do Estado?
— O ideal é que ele seja, ao mesmo tempo,
educador c administrador. Eu até acrescentaria
mais uma: deveria ser também um pouco político,
para saber como controlar a.s influências antlpcdagógicas que aparecem. Um Secretário de Educacão precisa possuir certas qualidades, como dinamismo, habilidade, conhecimentos técnicos e não
apenas teóricos, experiência administrativa c perseverança.

Multiplicação

de problemas

Antecessor de Gonzaga da Gama, o professor
Benjamim de Morais encontrou a Secretaria de
Educação com muitos problemas, Embora vários
deles persistam até hoje, ele não acredita que fiquem sem solução. Elogia o tipo de ensino minisIrado nas escolas oficiais, mas adverte que a renumeração do professorado é condição importante
para que a.s dificuldades sejam minimizadas a curto prazo.
Aconteceu com o professor Benjamim de Morais o que foi comum a todos os outros ex-secretários ouvidos pelo JB: o receio de que suas criticas
pudessem atingir pessoalmente a atual administração da Secretaria de Educação, onde possui fortes laços de amizade. Para ele, todos os secretários
revelaram grande capacidade para resolver os probíemas. Estes é que se multiplicaram e assumiram
novas facetas,
A maior dificuldade que a Secretaria pode
enfrentar é a seleção de professores para os cursos
profissionais. Material não falta, tenho certeza. O
grande problema se prende ao material humano.
A I mrocracia e o seu excesso
Aos q/e acusam o sistema estadual de educaNenhum deles concorda com a afirmativa de ... ção de querer sofisticar-se antes mesmo que tenha
condições de dar um ensino regular, o professor
que os problemas de hoje. são-conseqilènòià dos
Benjamim de Morais responde com uma pergunta:
erro|__jie.xmiemi embora todos tenham também afirníado que não conseguiram levar até o fim alguns
O que é sofisticar? E profissionalizar? E' dar
de seus projetos, caria um por razões diferentes.
uma profissão compatível com uma vida normal? A
O excesso de burocracia, até nas decisões mais priGuanabara, é preciso que se saiba, náo é um Estado
márlas, foi unanimemente citado como uma espéindustrial, ainda. A grande intensidade de nossa
cie de sombra acompanhando cada um deles em tovida é o escritório, o comércio, e os jovens estão
dos os momentos.
ávidos por trabalhar nesses escritórios, nesse coSubstituto do professor Gonzaga da Gama nos
mércio. Mas esse tipo de ensino não é ministrado
últimos anos do Governo Negrão de Lima, ex-diretor
nas escolas comuns. O ensino oficial não ensina
do Teatro Municipal e do Departamento de Cultuninguém a escrever uma carta, a atender o público,
ra. o professor Vieira de Melo acha que algumas . a conhecer os sistemas de comunicação de um esfalhas atuais do sistema educacional do Rio são
critério qualquer.
oriundas de procedimentos ou normas antigas. E
Essa mocldade que está dizendo preferir a
cita como exemplo o baixo salário do professorado
universidade ao ensino técnico procede assim pore a fuga dele para outros setores:
que não encontra outra alternativa. Se houvesse
— Essa evasão começou em 19G0. quando os
um contato mais profundo entre a Federação da.s
bancos iniciaram a busca de pessoas mais preparaIndústrias, a Associação Comercial e a Secretaria
das. Encontraram no professorado mal pago uma
de Educação, a situação se modificaria, tenho cerexcelente freguesia. E nós pouco podíamos fazer, a
teza. O que acontece também é que o empresário
não ser assistir, perplexos, ao que estava acontecennão acredita na eficiência do ensino profissional
do. O Secretário de Educação é uma pessoa limitadado nas escolas. Prefere treinar ele mesmo o seu
da sob certos aspectos, não pode dar solução a todos
pessoal ou então requisitar funcionários de outras
as problemas. Esta é talvez a sua maior angústia.
empresas.
Extinguir o terceiro turno foi o que o então Secretário Vieira de Melo tentou fazer sem muito suVisibilidade maior
cesso. Não conseguiu professores nem salas de auia suficientes, Tentou remediar o problema aproveitando a carga ociosa das escolas particulares, danO professor Benjamim de Morais não acredita
do assim inicio a um processo que prossegue até
também que o nível do ensino oficial esteja mais
hoje. .
baixo do que antes. Para ele o que há é um problema também comum à escola particular: "a falta de dedicação dos professores a todos os alunos".
Poder decisório
— Soube que há turmas de ensino fundamencom
40 alunos e no secundário com 50 ou mais.
tal
Até que ponto a falta total de autonomia não
Nenhum professor pode obter bons resultados com
seria responsável por alguns dos muitos problemas
tanta gente para aprender ao mesmo tempo. Os
cie um Secretário de Educação?
alunos inteligentes passam bem, os alunos médios
— Esta falta de poder decisório é realmente
e os medíocres passam pela tangente. Na minha
um grande entrave às boas soluções. Num Estado
opinião o ensino não baixou de nível. Ele continuou
como o nosso, com uma faixa enorme de sua pomais ou menos como estava, apenas os problemas
pulação necessitando de maior assistência educaagora afloram com mais Visibilidade.
cional, a Secretaria de Educação precisaria de mais
autonomia, para agir melhor quando isso fosse neExcesso »le zelo
cessário. Cabe aos Governos a cobrança do bom
ou do mau uso desses podères.
Secretária de Educação de 1Í1G0 a 19G5. a profesAs afirmações de que não há renovação de
sora Teresinha Saraiva, alegando também a ética:
valores dentro da Secretaria de Educação, de que
não respondeu a todas a.s perguntas que lhe fopersistem a.s atitudes baseadas em velhos conceitos
ram formuladas. Atual secretária-executiva do Moadministrativos e rie que o tráfico de influência
vimento Brasileiro de Alfabetização, ela desculpoucontinua sendo uma constante, o. professor Vieira
se por não poder falar dos problemas educacionais
de Melo tem um forte argumento:
da Guanabara, alegando que desde o ano passado,
—- A administração tem que fazer o seu mea
quando deixou o Conselho Estadual de Educação,
culpa e renovar seus quadros sempre que isso for
não tem acompanhado o trabalho educacional na
necessário, mas sem a mínima influência de terGuanabara.
ceiros. Sem moralidade administrativa o caos afioNesse espaço de tempo, a professora Teresinha
ra. porém só uma pessoa inimiga da verdade pode
Saraiva diz que só teve um problema: o aumento
negar que existe uma terceira influência dentro
dos professores, que não conseguiu. Ela elaborou
da Secretaria de Educação. Muitas vezes fui obrlsua nova tabela de vencimentos, mas não foi posgado a fazer coisas que não queria e tive de ceder
sivel colocá-la cm vigor, "tendo em vista o problenão
ter
forças
por
para contrariar.
ma do orçamento".
Vi muitos professores serem afastados de suas
Afirma Dona Teresinha Saraiva que não deiescolas devido à influência desses terceiros e isso
xou problema algum para seu sucessor, ao sair da
acontecia justamente em momento difíceis, quando
Secretaria em 1965. "Muito ao contrário", ela diz
mais precisávamos de professores em suas salas de
que deixou para o novo secretário toda a matricula
aula.
já realizada e todo um plano de trabalho elaboraSe a Secretaria de Educação da Guanabara é
do. Como seus colegas, ela acha que um secretário
a mais bem dotada de recursos, como se explicariam
de Educação deve ser um educador-administrador,
"mas sem injunções
os seus constantes problemas financeiros?
políticas".

Professar culpa
a I) u r o <; i. a c i a
A máquina burocrática estatal
" npenada 1- uma das causas aponta'as pelo professor Cláudio de Moura
''astro, pesquisador do Instituiu de
Planejamento Econômico c Social, paa explicar a situação atual da edup.ição carioca.
O conceito de crise que está senlo aplicado para caracterizar o.s proIilcmas da Secretaria de Educação, se,'undo cie, deve ser revisto, pois "crise
é uma situação anormal, o que não
define o momento «vivido pelo ensino
na Guanabara, que sempre deu a lmpressão de estar à beira tlc um lmpasse."

Impaciência
O professor Cláudio de Moura
Castro não vè também a crise como
especifica da educação, pois obscrva situações semelhantes cm outras
instituições. O problema da educação
se torna mais evidente, segundo ele,
porque, na medida cm que todas as
oportunidades sociais dependem do nível de escolaridade, as pessoas estão
se tornando impacientes.
Essa impaciência
não encontra
correspondência na participação dos
contribuintes, que se recusam a arcar
com as maiores despesas exigidas por
um sistema educacional mais eficiente. "O Govcnro estimula a educação",
diz o professor Cláudio de Moura Castro, "valorizando o mecanismo de promoção social amarrado à educação,
mas alguém tem que pagar por isto."

Competência
A dificuldade de uma análise dos
da Secretaria de
problemas atuais
Educação deve-se. conforme disse o
professor Cláudio de Moura Castro, a
"uma falta de
perspectiva histórica",
mas para equacionar as dificuldades é
"os administradores da
preciso que
educação estadual sejam tão competentes como qualquer gerente de uma
organização comercial."
A educação chegou a este inipasse, como afirma o professor Cláudio,
devido à própria formação histórica
do Brasil, onde, até agora, ocupou
"uma
posição subalterna nas prioridades do planejamento governamental."
Explica ele que a educação sempre foi
usada para favorilismos políticos,
agravadas por uma administração emperrada.

Planejamento
Mas não é só o professor Cláudio
quem afirma que um bom planejamento é capaz, de evitar muitos dos
problemas da Secretaria de Educação,
e o próprio Secretário, professor Celso Kelly, repete constantemente que
tem se preocupado com o equacionamento da situação para resolvê-la a
"ra/.o médio.
A propósito do planejamento da
Secretaria
de Educação, o fato que
mais se destaca é o concurso para o
magistério de ensino médio. Anunciado no final do ano passado, ao ser divulgado o edital de convocação dos
candidatos, como o mais importante
concurso já realizado para cargos públicos, oferecendo mais de 5 mil vagas, até agora, depois dos exames,
ainda' existe um número indefinido de
vagas nas escolas estaduais de primeiro e segundo graus e supletivo.
As obras nas escolas também se
destacam como um exemplo do piahejamento da Secretaria de Educação. Nos últimos meses do ano passado, depois que, por motivo de segurança, algumas escolas tiveram de ser
interditadas, informou-se que (18 prédios escolares entrariam em obras para evitar a repetição do problema. Os
meses de férias passaram, porém, sem
que nada fosse feito por questões burocráticas, como a concorrência das
empreiteiras que ficariam encarregadas do trabalho e a libertação de verbas. Menos de um mês antes do aiío
letivo é que os departamentos responsáveis deram autorização para o iriício das reformas.
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Reforma e expansão ditam
rumos da educação superior
A reforma universitária c a expansão são as duas, condlclonantes maiores
que desde 1908 vêm caracterizando e Influenclando todas as providências e re•lomeiulações em tomo da educação suicrlor no Brasil.
A reforma como Iniciativa de Governo c a expansão como ação sobretudo
narticular (com o.s chamados estabclecimentes Isolados, que de 82 mil alunos
em 1007 chegaram este ano a 570 mlli
ainda não foram no entanto Intelramente equacionadas c racionalizadas nas
suas implicações para com o sistema
universitário.

Preocupações
Num levantamento realizado a partír do relatório especial sobre educação,
do então Coronel Meira Matos, em 1968.
abrangendo ainda pronunciamentos dos
Ministros Jarbas Pasarinho, Tarso Dutra. João Paulo dos Reis Veloso, o Programa Estratégico para a Educação, dos
Ministérios do Planejamento e da Educação e o depoimento do professor Roberto Santos (presidente do Conselho
Federal de Educação), encontram-se as
mesmas preocupações reveladas agora
pelo novo diretor do Departamento de
Assuntos Universitários do MEC, professor Edson Machado de Sousa, que reclama o fortalecimento do sistema através de três áreas de programação prioritárias: alocação de recursos financeiros,
oualiíicação de recursos humanos e modernização da administração universitária.

Treze áreas de preocupações slntctizam nestes quase seis anos o.s problemas c propostas de soluções da educação superior brasileira. Duas propostas
estimulo aos cursos de curta duração
c alteração do regime de trabalho do
professor, expandindo o tempo Integral .
são hoje objetivos já em prática. Cin-, .
co outros pontos não passaram ainda de
recomendações, sempre renovadas — racionallzaçáo da expansão de matrículas
c de novas escolas, relacionando o ciescimento com a produtividade: dotação
das universidades de mecanismos de
planejamento: definição dos objetivos
do ciclo básico; Integração da universldade na comunidade e no meio, com
apoio de pesquisas sobre a absorção de
pessoal formado: maior soma de recur-,.
sos para as atividades de pesquisa e modificação do mecanismo de financiamen-;..
to da educação, tanto ao nível das Instituicões, como dos alunos.
Seis Itens traduzem Idéias não renovadas: criação do Instituto Nacional
iINESA)
de Estudos Sociais Aplicados
para controle dos contingentes etários
da população escolar c escolarizável. indicando as oportunidades educativas e
as necessidades do mercado de trabalho; criação da Secretaria de Atividades
Culturais, reunindo todos os órgãos cttl-,
turais e dando-lhes nova estrutura; criação dos programas especiais intensivos
e integrados, desclobrando-.se por vários
departamentos ministeriais; criação de
uma assessorla de assuntos estudantis;
projeto de consolidação g'obal das novas
leis de ensino e divisão do pais em distritos geoeducacionais.

As recomendações executadas
Recomendações que se constituíram
em programas que vêm sendo postos em
prática:
— Estímulo aos cursos de curta duração destinados sobretudo a preencher
as necessidades da indústria, servindo
com isso para atenuar a pressão de demanda sobre a.s carreiras longas, bem
como para neutralizar a evasão do ensino superior e a subutilização de profissionais de carreiras longas (item incluido no relatório do Coronel Meira Matos,
em 19G8; no Programa Estratégico na

Arca da Educação, em 19(38, e ainda cm
pronunciamento do Ministro Jarbas Passarinho, em 19701.
— Alteração do regime de trabalho
do professor, expandindo o regime de dedicaçáo exclusiva por meio da sua implantação progressiva, generalizando o
regime de 24 horas semanais de trabalho
e incluindo o regime de tempo integral
e dedicação exclusiva para as chefias de
departamento e órgãos colegiados (Programa Estratégico na Área da Educação
e Ministro Jarbas Passarinho em 19721.

As recomendações em estudos
Programas que ainda hoje não passaram de recomendações:
Financiamento e Bolsas — Modificação no mecanismo de financiamento
da educação. Maior participação da comunidade. Criação de uni banco da educação. Substituição do atual sistema de
subvenções às instituições de ensino superior por outro, onde não se verifique
o automatismo e no qual haja condicionamento à sua integração no.s planos
educacionais, à qualidade do ensino ministrado e à adoção de orçamentos-programas.
Reformulação do mecanismo de boisas-de-estudo: pagamento de anuidades
pelos alunos de alto nível de renda: financiamento, sujeito a reembolso a longo prazo, de bolsas para alunos de renda familiar acima de certo nível e concessão de bolsas de manutenção, além
da gratuidade do ensino, aos alunos fealmente de baixa renda familiar.
Idéias encontradas no relatório Meira Matos c no Programa Estratégico da
Educação, ambos em 1968.
Comunidade e Mercado — Integração da universidade na comunidade e no
meio, inclusive com adaptação dos curriculos às características regionais. In tegração, ao mesmo tempo, do estudante
na universidade, que deve coordenar a.s
oportunidades de estágio. A.s universidades devem verificar a absorção pelo
mercado de trabalho dos profissionais
que formam, acompanhando-os inclusive depois de formados. O Governo federal deve promover a criação de um
sistema centralizado de informações sobre as empresas: número de empregos
para pessoal de nível superior, por categoria profissional; número de pessoas
de nivel superior empregadas, por categoria; distribuição geográfica das empresas; salários iniciais e finais previstos para cada categoria; salários médios
e modais pagos aos profissionais de nivel superior, por categoria. O estudo deve abranger também as empresas c demais órgãos públicos.
Recomendações do Programa Estratégico para a Educação e do Ministro
Jarbas Passarinho, em 1972.
Produtividade e Vagas — Operação
Produtividade, destinada a aumentar o
número de vagas nas carreiras de maior
significação para o desenvolvimento. A
expansão universitária deve utilizar a
capacidade ociosa existente, ou promover o crescimento das escolas já instaladas, com padrões qualitativos satisfatórios e demanda de vagas comprovadamente superior à oferta, A abertura de
novas escolas superiores deve estar limitada pela necessidade de atender a
um' minimo de requisitos materiais e
culturais — corpo docente, instalações,
disponibilidade de equipamentos — e
subordinar-se à idéia prioritária da con-

centracão do ensino e da pesquisa cm
.,,
centros adequados.
O crescimento e a produtividade do
ensino deve relacionar-se com a deman-/V_
da no mercado de trabalho na sua área
de influência. O controle de vagas c candidatos deve ser feito através de levan'amentos sistemáticos e periódicos realizados por órgãos especializados, compostos de professores e técnicos das universidades.
Inicio imediato de um planejamento para a implantação de organismo responsável pela produtividade didáticocientifica de cada universidade e escola
isolada. Criação de um grupo de trabalho para exame do problema da produtividade na universidade.
Conceitos todos do Programa Estratégico para a Educação e temas ainda
do Ministro Jarbas Passarinho em 1970
e 1972.

Pesquisas
— As atividades de pesquisa — pura , .
ou aplicada — devem atrair expressiva
soma de recursos. A pesquisa cientifica .
na universidade deve expandir-se em.
dois sentidos: como fim. nos institutos
de pesquisa, voltada para os resultados
específicos que possa obter em termos
de descoberta (de cunho teórico ou de
aplicação praticai, e como meio de formação acadêmica, nos departamentos
que a usem como instrumento para a
instalação de mentalidade cientifica nas
futuras elites egressas da universidade.
Criação de um mercado de trabalho
para pesquisadores e de estímulos a trabalhos de pesquisa nas universidades.
Deverão merecer igual tratamento na
universidade, desenvolvendo-se paralclamente, as atividades do magistério e
^da pesquisa, a formação profissional e
cientifica.
Relatório Meira Matos, Programa Estratégico para a Educação e Ministro ¦
Jarbas Passarinho em 1970 e 1972.

Ciclo básico
O MEC aguarda uma indicação
prática de como fazer a reopção profissional ao longo do ciclo básico. O ciclo
básico deve ser mantido, buscando-sc
torná-lo mais flexível, evitando-se o seu
congestionamento e garantindo-se às
universidades a liberdade atual de poder
empreender diferentes experiências, tendo em vista suas peculiaridades e programações. O ciclo básico deve ser o instrumento da implantação da reforma tiniversitária, com a finalidade de recupera-'"
ção das falhas mostradas no vestibular."''
Deve servir ainda como orientação vo-'
cacional, através do aproveitamento dos "'
créditos e ainda embasam-anto para os "'
ciclos posteriores (Ministro Jarbas Passarinho, cm 1972).

As recomendações esquecidas

-EspecialTerça-Feira, às 11 da noite.
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Providências que acabaram esquecidas na rotina das administrações:
Criação do Instituto Nacional de
Estudos Sociais Aplicados UNESAi, para
pesquisar os contingentes etários da população escolar e escolarizável, a.s oportunidades educativas c a.s necessidades
do mercado de trabalho.
Criação da Secretaria de Atlvidades Culturais, que reunirá todos os órgãos culturais, dando-lhes nova estruturação. Tais órgãos prestarão auxilio ainda a objetivos educacionais propriamente ditos, como extensão da educação slstemática, especialmente com o aproveitamento dos recursos audiovisuais.
Criação de programas especiais
intensivos e integrados, desdobrando-se
por vários departamentos do MEC ou de
outros Ministérios, dos Estados mi Munlciplos, de entidades privadas, por meio
de entendimentos e convênios que asseguram a flexibilidade de ação e a mobilidade de execução. O.s programas especiais estão destinados a Impactar per-

iminentemente a estrutura convencional
dos Ministérios, quebrando a rotina, eliminando o isolamento, impedindo a formacão
de compartimentos estanques.
'
— Criação de uma assessoria de a.ssuhtos estudantis.
Todas as sugestões são do Ministro
Tarso Dutra, em 1968.
Remessa ao Congresso de um projcto de consolidação global das novas
leis do ensino, abrangendo do primário
à pós-graduação (Ministro Jarbas Passarinho. 19711.
Grupo de trabalho estuda a divisão do pais em distritos geoeducacionais, o que permitirá a eliminação do"
último Toco da velh* mentalidade do ení.no, com escolas superiores isoladas,
íniflcando-se estes centros em universidades ou federações (professor Roberto
Santos, em 1973 e Ministro Jarbas Passarinho, em 1972).
/.('/ri editorial
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decidiu

O presidente do Sindicato dos Prolessores do Ensino Particular, Sr. Luís
Gonzaga Carneiro, criticou ontem as contrabalham os seus
dlções nas
quais
colegas, dizendo que, para ganhar-se
Cr$ 2 700 mensais dando aula em colegios particulares, é preciso trabalhar
mais de 10 horas por dia, sci.s dias na
semana.
O Sr. Luis Gonzaga Carneiro mostrou ainda que o mercado dc trabalho
vem-se reduzindo para o professor particular: 1356 mestres foram dispensados no ano passado, cm decorrência da
expansão do ensino gratuito oficial, mas
neste ano, até agora, já houve 1187 demissões.

anunciar apenas em junho
o seu programa definitivo
de bolsas-de-estr.do para os
candidatos do vestibular
unificado, mas in formou
que o.s primeiros 150 universitárlos — entre os aprovados no concurso do inicio dc
janeiro — serão beneficiados pelo sistema ainda no
segundo semestre deste ano
letivo, em caráter experlmental.
O Conselho Diretor da
Fundação marcou duas reuniões cm que serão debatidos os detalhes finais do
plano. Achou melhor dividi-lo em duas partes: a conccitual, que será definida
visando a consolidação do
sistema para os futuros
concursos, e a estrutural,
que determinara os limites
de valor para cada bolsa.
REEMBOLSÁVEIS
O plano em estudos no
Cesgranrlo prevê a concessão dc bolsas através dc
três critérios: a carência de
recursos do aluno, seu dcsempenho acadêmico (coclasifimeçando por sua
cação no vestibular'! e a
distribuição das boUas para
carreiras consideradas prioritárias pelo MEC. E' possivel considerar pesos diferentes para cada critério.
As bclsas serão rotativas
i concedidas e devolvidas) e
reembolsáveis — ao término do curso o estudante
resgatará o valor imediatamente, através de financiamento ou prestação de services.
Das reuniões marcadas
para a próxima semana e
princípios de junho sairá a
fórmula a ser aplicada permanentemente, beneficiai!do candidatos dos futuros
vestibulares em número cada vez maior, à medida que
for se ampliando o fundo.
Para a primeira experiência
cem 100 a 150 alunos, já no
segundo semestre, o Cesgranrio conta com um íundo de CrS 1 milhão — CrS
350 mil doados por entidadês privadas.
Segundo o plano em estudos, as bolsas cobririam o
aluno até o final do curso,
sendo renovadas periódicamente içada ano ou períodoi através da comproyação de bom rendimento
escolar e falta de recursos.
O valor máximo da bolsa ficará entre Cr$ 6 c 8 mil.

— Há cinco anos — disse o lider dos
professores — um colega que ganhasse
Cr$ 4 por aula poderia comprar, com
aquela remuneração, quase dois quilos dc
carne de la„ ou cerca de sci.s quilos
de feijão e duas dúzias c meia de ovos.
Hoje, com um salário-aula de Cr$ 10,11,
cie não chega a comprar meio quilo dc
carne, ou menos de dois quilos dc feijão e duas dúzias dc ovos.
Para este ano, a tabela dc vencimentos prevê um salário-aula de Cr$
4,55 para turmas de Ia. a 4a. séries do
primeiro grau até Cr$ 10,11 da 5a. a 8a.
' séries, considerando
aumento de
o
17,5';. No entanto, segundo aquele lider
sindical, '-80',ó dos colégios náo pagam
além disso".

O Sr. Antônio Zagalo da Luz, dono de uma lojas de tapetes
na cidade, resolveu atacar a Tapeçaria Lider, dizendo que tem
condições de vender tapetes Tabacow por menor preço.
Nós duvidamos, porque Tabacow pelo preço da Líder
ninguém pode oferecer.

Tãpeçar/a Jfíder
Leblon • Copacabana • Botafogo • Catete • Tijuca • Niterói

AGORA SOB MOVA DIREÇÃO
CASAS
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MEC amplia
projetos na
Amazônia
Brasília I Sucursal i — O
Ministério da Educação empregará este ano CrS 30 miIhòes do Programa de Integràçãp Nacional (PIN) na
execução de nove projetos
ao longo da Rodovia Tran«amazônica, enquanto estuda uma ação rápida na Perimetral Norte "para não
chegar atrasado, e atacar
os problemas antes que eles
se apresentem."
Este ano serão construidos prédios escolares nos
núcleos da área de colonizaçào. Além disso, o MEC
cuidará do reequipamehto
de escolas, assistência à formação dc professores, oreparação d c mão-de-obra,
distribuição de livros e merenda escolar.
SITUAÇÃO
O chefe do grupo de trabalho designado pelo MEC
no ano passado para estudar a ação na Transamazónica, Sr. José Ottmar Goettert, informou que todos os
projetos eitn andamento naquela área foram dinamizados, enquanto uma estrutura de apoio está pronta para garantir a execução dos
planos para este ano.
No ano passado, em toda
a área da Transamazónica
havia
' ppenas 94 escolas, das quais
uma era de alvenaria. Em Altan.ira estavam
situadas 52, enquanto as outrás se encontravam em
Itaituba i20i e Marabá
i22i. Dessas unidades, 64
são apenas barracos de palha, chamados de tapiri,
que agora serão substituídos por prédios de alvenaria. Havia 4 569 alunos, 2 648
no primeiro ano e apenas
69 no quinto. Das 181 proIcssoras, só 28 eram tituladas.
DR.
Urologia-

GILVAN
rjocnçn

TORRES
gcnilo-urinárioi

- CREMEG 602. Av.
Pio BraneT 5
S'9I3. tel,! 242.1071.
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Professor já nao encontra
mercado na rede particular ZAGALO SE DECIDE E MRTE PRO ATAQUE!!!

Cesgranrio
define bolsa
soem junho
o Cesgranrlo

28/4/74

CRÉDITO
PESSOAL
Sem limito, para qualquer linalidade iuros cie toi, pgi0. 2í
meses. Praça da Liberdade, 107
J.°C/304 - ou pelo lelefone:
369236 - DOD 011.
(P

NINGUÉM VAI VENDER MAIS BARATO!

As Casas Gebara agora fazem parte da organização RiachueloOthon, uma rede de mais de 150 lojas em 8 Estados brasileiros.
Comprando tanto para tantas lojas, a Riachuelo-Othon
sempre consegue os melhores preços e pode vender por menos, por
muito menos. Pode fazer o desafio.
Ninguém vai vender mais barato!
As Casas Gebara estão cheias de novidades em tecidos,
artigos de cama, mesa e banho, calças e camisas que receberam dos
estoques atualizadíssimos das Lojas Riachuelo.
E tudo isso com os preços gebaratérrimos da LIQUIDAÇÃO
DESAFIO e sob a garantia das.Casas Gebera: ninguém vai vender
mais barato!

ri

Caisas UQBara
*
Não se engane - LIQUIDAÇÃO DESAFIO - só nestes endereços:
Rua Luiz de Camões, 36/42 - Rua do Ouvidor, 134 • Av. Passos, 26
Av. Copacabana, 583-- Rua do Ouvidor, 130 • Rua Dias da Cruz, 255
(no Shopping Center Méier) • Rua Carvalho de Souza, 299
(Madureira) • Rua Conde de Bonfim, 685.

COMEÇA AMANHÃ! DESCONTOS AC1
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Çesgrànric
define bolsa

só em junho

O Cesgranrio decidiu
anunciar apenas cm junho
o seu programa definitivo
dr* bolsns-dc-estudo para os
candidatos do vestibular
unificado, mas informou
que os primeiros 150 universitários — entre os aprovados no concurso do inicio dc
janeiro — serão beneficiados pelo sistema ainda no
segundo .semestre deste ano
letivo, cm caráter experl-

mental,
O Conselho Diretor da
Fundação marcou duas reuniões em que serão debatidos os detalhes finais do
plano. Achou melhor dividi-lo em duas partes: a conceitual, que será definida
visando a consolidação do
sistema para os futuros
concursos, c a estrutural,
que determinará os limites
dc valor pára cada bolsa.
REEMBOLSÁVEIS
O plano em estudos no
Cesgranrio prevê a concessão de bolsas através de
três critérios: a carência de
recursos do aluno, seu desempenho acadêmico (comeeando por sua
clasificação no vestibular) e a
distribuição das bolsas para
carreiras consideradas priorltárlas pelo MEC. E' possivei considerar pesos diferentes para cada critério.
A.s bolsas serão rotativas
i concedidas e devolvidas) c
reembolsáveis — ao términu do curso o estudante
resgatará o valor imediatamente, através de financiamento ou prestação dc serviços.

2o/4/74
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O que mais surpreendeu
na prova de História do
exame supletivo complemontar, realizada ontem,
foi o alto indice de faltas:
somente no Instituto de
Educação, onde deveriam
lazer o exame 1 410 candida tos, 25% não compareceram. A prova foi considerada fácil pelos candidatos,
embora "bastante trabalhosa."
Os organizadores do exame explicaram que as 20
perguntas do teste de História basearam-se no "panorama político-econômico
do Brasil atual", e 1353
candidatos que compareceram aos três postos do exame respondera m as
questões em meia hora.
GABARITO
O mineiro Svoboda Tao
Ming, que mora em Santos,
foi o único candidato que
perdeu a prova por ter chegado atrasado. Explicou
Svoboda, de 20 anos, que
veio de São Paulo de avião,
mas o vôo, marcado para às
14 horas horas, partiu com
uma hora de atraso e deixou-o no Aeroporto do Galeão. Como não foi fácil
conseguir um táxi que o
trouxesse até o Instituto dc
Educação, acabou perdeudo a prova.
O gabarito oficial da prova é o seguinte: 1-A; 2-E;
3-B; 4-C; 5-C; G-D; 7-E; 8-A;
Íl-D; 10-B; 11-B: 12-E; 13-D
14-E; 15-D; 1G-B; 17-A:
18-C; 19-A; 20-B.
DR.

GILVAN

TORRES

Urologia - Cjo<.„ç,1s
genito-urinárias
~
ràl".'.l'Í'-°':i s""-*.» - Pré-nupcial
- CREMEG
60?. Av. Rio Branco, 156
><*913. rei.
242-1071.

CRÉDITO
PESSOAL
Sem limho, para qualquer linelrcJade juros do tel, pgto. 7i
meses. Praça da liberdade, 107
J.°C/304 - ou pelo telefone:
369236 -- DDD 011.
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Professor já não encontra
mercado na rede particular ZAGALO SE DECIDE E PARTE PRO ATAQUE!!!

O presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Particular, Sr. Luis
Gonzaga Carneiro, criticou ontem as contrabalham os seus
dições nas quais
colegas, dizendo que, para ganhar-se
Cr$ 2 700 mensais dando aula em colegios particulares, é preciso trabalhar
mais dc 10 horas por dia, seis dias na
semana.
O Sr. Luis Gonzaga Carneiro mostrou ainda que o mercado de trabalho
vem-se reduzindo para o professor particular: 135G mestres foram dispensados no ano passado, em decorrência da
expansão do ensino gratuito oficial, mas
neste ano, ate agora, já houve 1187 demissões.

— Há cinco anos — disse o lider dos
professores — um colega que ganhasse
CrS 4 por aula poderia comprar, com
aquela remuneração, quase dois quilos dc
carne dc la„ ou cerca dc seis quilos
dc feijão o duas dúzias e meia de ovos.
Hoje, com um salário-aula de Cr$ 10,11,
ele não chega a comprar melo quilo dc
carne,, ou menos de dois quilos dc feijão e duas dúzias dc ovos.
Para este ano, a tabela dc vencimentos prevê um salário-aula dc Cr$
4,55 para turmas de Ia. a 4a. séries do
primeiro grau até Cr$ 10,11 da 5a. a 8a.
aumento de
o
séries, considerando
17,5%. No entanto, segundo aquele lider
sindical, "80% dos colégios não pagam
além disso".

O Sr. Antônio Zagalo da Luz, clono de uma lojas de tapetes
na cidade, resolveu atacar a Tapeçaria Lider, dizendo que tem
condições de vender tapetes Tabacow por menor preço.
Nós duvidamos, porque Tabacow pelo preço da Lider
ninguém pode oferecer.

Tapeçaria Jfider

1°

Leblon • Copacabana • Botafogo. Catete . Tijuca . Niterói

AGORA SOB NOVA DIREÇÃO
CASAS

Das reuniões marcadas
para a próxima semana e
princípios de junho sairá a
fórmula a ser aplicada permanentemente, beneficiando candidatos dos* futuros
vestibulares em número cada vez maior, à medida que
for se ampliando o fundo.
Para a primeira experiência
cem 100 a 150 alunos, já no
segundo semestre, o Cesgranrio conta com um fundo de CrS 1 milhão — CrS
350 mil doados por entidades privadas.
Segundo o plano em estudos, as bolsas cebririam o
aluno até o final do curso,
sendo renovadas period!:amente (cada ano ou periodoi através da comprovação de bom rendimento
escolar e falta dc recursos.
O valor máximo da bolsa ficará entre CrS 6 c 8 mil.

Supletivo
dá prova
trabalhosa
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NINGUÉM VAI VENDER MAIS BARATO!
su

As Casas Gebara agora fazem parte da organização RiachueloOthon, uma rede de mais:de 150 lojas em 8 Estados brasileiros.
Comprando tanto para tantas lojas, a Riachuelo-Othon
sempre consegue os melhores preços e pode vender por menos, por
muito menos. Pode fazer o desafio.
Ninguém vai vender mais barato!
As Casas Gebara estão cheias de novidades em tecidos,
artigos de cama, mesa e banho, calças e camisas que receberam dos.
estoques atualizadíssimos das Lojas Riachuelo.
E tudo isso com os preços gebaratérrimos da LIQUIDAÇÃO
DESAFIO e sob a garantia das Casas Gebera: ninguém vai vender
¦'
mais barato!

Gnsas ueoara
*
Não se engane - LIQUIDAÇÃO DESAFIO - só nestes endereços:
Rua Luiz de Camões, 36/42 - Rua do Ouvidor, 134 • Av. Passos, 26
Av. Copacabana, 583 - Rua do Ouvidor, 130 • Rua Dias da Cruz,255
(no Shopping Center Méier) • Rua Carvalho de Souza, 299
(Madureira) • Rua Conde de Bonfim, 685.

COMEÇA AMANHÃ! DESCONTOS ACIMA DE 50%.
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Natureza cansa e só produz boi magro no Pantanal
Momyr Bueiw o Ariovuldo r/os Símios
Invi.iilrj!,

Pantanal de Mato Grosso —
"Essa região é o maior centro produtor do bovinos magros do pais".
A frase é de Bento Porto, agrònomo e técnico da Companhia dc Dc«envolvimento de Mato Grosso
tCodemat) e c.stá impressa num
trabalho chamado Estudos PrõMriiina res para um Programa dc Desenvolvimenío dó Pantanal .MatoGrossense. As pastagens naturais,
de boa qualidade, fizeram com que
ali se desenvolvesse a maior peçuária extensiva do país, com o seu
rebanho chegando a mais dc fi milhocs de cabeças.
Enquanto isso, de acordo com
a opinião do fazendeiro e presidente do Banco Financial de Mato
Grosso. Sr. Lúdio Coelho, e um dos
12 membros de uma família que
possui um rebanho de l milhão de
cabeças, "o pantanal fica complctamente sem assistência do poder
público. Não há meios de comurilcação, as pragas estão tomando
conta das pastagens. A tendência
do rebanho pantanciro é diminuir".

Paraíso
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perdido

O fazendeiro Paulo Coelho Machado, também Secretário de Agricultura do Estado, diz que ''o Pantodas
tanal 6 um paraíso,
'ele pois com
as dificuldades
produz. É preciso ajudá-lo. Imagine que o único
convênio que existe em matéria de
pesquisa é com a Universidade Fedcral dc Viçosa, em Minas Gerais,
para o aproveitamento dn gramineas".
Os criadores do Pantanal são
da mesma opinião: "A Natureza é
que permitiu reunir aqui o maior
rebanho bovino do pais; de outra
forma, isso não teria sido possível,
uma vez que os investimentos piiblicos jamais chegaram. Graças ao
solo fértil, ao capim farto, ao clima
condizente e até mesmo ao sal que
brota espontâneo à beira das salinas, o gado do Pantanal conseguiu
viver, procriar e multiplicar-se em
tais condições de salubridade que
até -mesmo o berne e o carrapato,
comuns em outras regiões lhes são
desconhecidos".

Natureza decadente
No entanto, essa natureza pródiga já tem dado mostras de cansaco, lembrando aos homens que
c'a já fez talvez mais do que lhe
seria possível. Liídio Coelho, que
desde os 18 anos de idade está metido no Pantanal i agora está na
casa dos 501, admite isso como uma
verdade irrefutável:
— Regiões onde se criava uma
rés em cada dois hectares, hoje necessitam de quatro ou cinco hectares para a mesma res. As secas
muito prolongadas e a exploração
irracional das pastagens são responsáveis pela decadência.
O problema já foi identificado
mus até agora nada se tem feito
para solucioná-lo. Graças à condlção de terra prometida, o Pan-
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o enchente, grande parte do gado em busca de lugares altos morre junto das cercas
'anal
continua a seguir seu destino
Je maior produtor de boi magro do
Brasil, ao mesmo tempo que seus
fazendeiros enfrentam o problema
cia descapitaiizaçáo e o pais continua, cada vez mais. carente dc
um produto que se encontra na
carne: a proteína.

Corne fora

do

mil passam pelo Serviço de Navegação da Bacia do Prato. *
No estudo realizado pelo agronqmo Bento Porto para a Cpmpánhia dc Desenvolvimento de Maio
Grosso, a falta de vias dc comunicação que permitam um desloca.nento fácil c cômodo do rebanho
páhtarieiró está expressa em um
dado que, se considerado o déficit
anual dc carne no país i cerca dc
750 mi' toneladas,
segundo a
IPEAi. é bastante expressivo: 10
mil toneladas.
O desperdício de carne não é
o único problema trazido por esse
estado de coisas. Até chegar a ser
um boi magro, o animal leva quaIo. cinco anos.
Transformar-se
em um boi gordo exige, no máxi:uo, um ano, c é por isso que os inlengordadores de boi'
e nistas
t1!* São Paulo. Minas e Paraná es¦.ao sempre no Pantanal, ã procura de grandes boiadas.
Paulo
Coelho Machado, Secretário dc
Vgricúltura de Mato Grosso, lestemünha:
— O boi do Pantanal passa dc
três a cinco anos emagrecendo o
engordando^ o ideal seria vcndé-lo
gordo aos dois anos e meio de idade.
Fatalmente o criador é levado
a um processo de descapitali(zação,
:ols a ausência de vias de escoamonto da produção exige que, a
-ada venda, a boiada seja grande,
¦"oi.ía que só se obtém uma vez por
ano. Então, entre uma boiada c
out'a, o fazendeiro é obrigado a

prato

O entrave fundamental ao desenvolvimenío de uma pecuária
com índices tecnológicos capazes
de transformar a região de produtora de boí magro em produtora de
boi gordo é a falta de estradas. Há
dois caminhos para que o boi chegue aos grandes centros consumidores: a Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil ou as longas marchas
através dos campos, que transforma em poucos dias um garrote bem
provido de carnes cm um boi magricelo, batido pela caminhada.
Qualquer um desses dois caminjiõs é penoso para a boiada.
Para chegar á estrada de ferro,
fatalmente cia terá que caminhar
cruzando campos secos e inundados, atravessando corixos e cerrados. As que se encontram
mais
rios
têm
próximas aos grandes
mais sorte, pois podem
usar os
l)oici''os que ás levam até Corumbá, dc onde parte a NOB. No entanto, o ímico rio razoavelmente
servido por boiciio é o Paraguai.
tanto assim que. das 800 mil cabecas de gado que saem do Pantanal anualmente,
.somente
300

Jeqiiitinhonha

recorrer ao crédito bancário para
a manutenção da fazenda --- um
crédito ineficiente e nada comBento
pensador
para a região.
Porto vê dois tipos de estrangulamento no mecanismo de crédito e
que afetam a pecuária:
ai não existe
lima política
regional para a rede bancária dcsényòlver às aplicações de recursos
de conformidade com as condições
especificas da região. As
tabelas
e índices das carteiras agrícolas do
mesmo modo que operam no Norte
ou Sul do país, operam uo Pantanal.
bi a rede bancária como est utuia capitalista tende a desenvolver suas operações de modo a
obtc* máximo retorno e garantia
de suas operações, interesses que
:*:'m sempre são compatíveis-com
o-: objetivos dr maximização de
érídlmentõs das propriedades.

1 o vestimentas heçesstifios
Submetido há cerca dc dois
Kécülos á criação extensiva devido às suas condições naturais, o
Pantanal contraria tudo
o que
ocorre em outros paises. Enquanto
as deficiências ecológicas de outvos paises produtores são com•icnsadas
por alto nível dc dc.sentecnológico, lá acòhtéyolvlméhto
-c o inverso: as condições ecológicas compensam a baixa tecnologia.
A ausência de investimentos

'•úblices que complementem os In-

vestlmcntos privados faz com que
a pecuária adquira, na região, mais
ares de "Indústria extrativa" (Bento Portoi, com efeitos econômicos
íegatlvos no processo dc dcscnvolvimento regional. Apenas três causas provocam um prejuízo anual da
ordem de CrS 300 milhões no Pantanal:
1) Venda antecipada do produto;
2i Perda dc peso e morte de
animais no transporte;
3i Perdas decorrentes da morte de animais.
D. Sykcs, da Universidade Federal de Viçosa, afirma que 90%
da capacidade de pastoreio do Pantanal não é aproveitada e que as
áreas de pastagens artificiais ou
manejadas não chega a 0.5',;, sendo que a capacidade-suporlc estimada de um modo geral é de um
cada três ou cinco
animal para
hectares. O manejo inadequado, a
exaustão sucessiva e 0 praguejamento das pastagens tendem a fazer cair essa capacidade e. o que
é pior: reduz a taxa de ganho de
peso, aumenta a dificuldade de controlc das doenças c perdas acidentais do rebanho, estimada entre 5
e 10% sem levar em conta a febre
aftosa.
Ainda não foram desenvolvidas
pesquisas que determinassem a capacidade de produção de carne com
o aproveitamento dc pastagens natlvas ou dc outras forragens que
à região Benpodem ser adaptadas "se
o Pantanal
to Porto observa que
mato-grossense tivesse pelo menos
'0',' de sua área em pastagens naturais manejadas ou artificiais, poderia estar fornecendo, ao pais 2
milhões de bovinos gordos ao invés
de 800 mil animais magros." Em seu
estudo, o técnico alerta:
— O estabelecimento dc condições para a ação das unidades prode investimento
dutoras depende
para estimular
público orientado
economicamente a iniciativa privada. O êxito dos investimentos privados depende do nível dos investimentos públicos.
Com exceção do convênio da
Secretaria de Agricultura com a
Universidade Federal de Viçosa, o
único investimento público que até
iigora se tem feito no Pantanal é a
'¦instrução da Transpantaneira —
estrada cujos primeiros 340 quilometros deveriam estar concluídos
io ano passado (até agora não fo¦am feitos
1001 — destinando-se a
integrar toda a região c transformá-la em produtora de boi gordo.
Como toda obra dc desafio, no entanto, a Transpantaneira ainda está no limiar do concreto: as dificuldàdes que o Pantanal oferece
para a construção dc uma estrada
são tantos que, embora os primeiros
quilômetros já estejam concluídos
• o intransitáveis com a enchente),
muitos a vêem como um sonho, um
conto dc mil c uma noites a-exci;ar a imaginação dos pantanciros,
levados a Imaginar suas boiadas
deixando os campes nao em direcão o uma invernada paulista, mi'icira ou
paranaense — mas sim
em direção ao matadouro.

continua sendo o vale da morte

O

thws de Liiiui
Crist-ilia, Minas — Os Cr$ II)
milhões do programa de combate
á doença de Chagas c outras endemias pouco alteraram a situaçáu
do vale do Jequitinhonha, onde as
crianças ainda morrem de desnutrição e os adultos de esquistossumose e do mal de Chagas.
Mesmo com o.s recursos provenientes do Ministério do Planejamento. localidades como Cristália,
Botuniirim, Grãò-Mogòj c Itacambira continuam com 53,G't dc suas
casas
infestadas
pelo barbeiro
transmissor e 2-1 *; da população
portadora da doença de Chagas.
Há um hospital e um médico para
30 mil 87(i habitantes, espalhados
por 18 mil quilômetros quadrados
sem luz elétrica, estrada ou telcfone.

Recursos

:v

inúteis

Para o chefe de obras da Prefeitura de Itacambira, Sr. Orozimbo Mendes, desde 1971, quando se
tentou uma melhoria habitacional,
ninguém mais se preocupou com o
ataque aos barbeiros. Naquele ano.
o Departamento Nacional de Endemias Rurais, a Prefeitura, a diaconia, a USAID, o Peace Corps e a
Codevale se associaram pura elaborar um programa de reforma.
Assinaram-se convênios, fizeram-se palestras e, através dc um
sistema de mutirão, reformaram-se
as casas mais precárias.
— Tudo durou muito pouco. O
Governo não mandou mais material, o mutirão acabou e ninguém
falou mais em exterminar o inseto, que existe nas quatro cidades
— diz o chefe dc obras.
Pelo convênio, a USAID deveria gastar anualmente Cr$ MO mil
a Codevale Cr$ 10 mil 800, o Deparlamento de Endémlas Cr$ 81
mil. a dlaçpnia Cr$ 76 mil, c as Prefeituras pouco mais de Cr$ 53 mil.
Mas ao que se sabe não se chegou
a gastar nem mesmo CrS 4 mil —
c o mais grave é que o.s funcionarios do DNERu dc Montes Claros
levaram para suas casas o material
de construção.
Da verba da USAID deveriam ter

os barbeiros, a verminosc, a esquistòssomose e a subnutrição, responsávels pelo elevado índice de mortalidade infantil.
Em Itacambira, desde dezembro último não existe médico, porque o Dr. Manuel da Conceição,
único no lugar, foi transferido por
determinação da Secretaria de Saúdc e ninguém veio preencher a vaga. Mesmo sem médico, Itacambira ainda viu uma esperança de se
ver livre dos barbeiros quando em
1972 a Prefeitura assinou convênio
com a Sucam, que previa a borrifacão de todas as casas com DDT
e BI-IC. Mas também esta campanha ficou só no papel, por falta
dc inseticida, que deveria ser fornecldo pela Sucam.
Localizadas na área mineira da
Sudene, Botumirim, Cristália, GrãoMogol. Itacambira, Riacho dos Machados c Porteirinha formam o que

.sido gastos mais de Cr$ 9 mil com
do salário do
a complémentãção
médico executor do programa; CrS
52 mil com motoristas, inspetores
e guardas sanitários: Cr$ 4 mil com
pedreiros, CrS 9 mil na indenizacão dos moradores que não pudessem trabalhar durante a execução
do programa, CrS 65 mil com materiais de construção e mais Cr$ 5
mil com despesas eventuais. A campanhà previa também a utilização
de 3 mil sacos de cimento, 00 quilos de cal, 50 carrinhos de mão. 50
colheres de pedreiros, 50 enxadas,
t,0 pás, 50 brochas de caiação, 100
quilos de estopa, 50 peneiras de metal e 300 milheiros de tijolos.

Bolsõo

especiais

de Chagas

Depois da euforia inicial, segunclo Oròzltnbò Mendes, a populaçào do vale tornou a conviver com

se chama de bolsão da doença de
Chagas — onde é alto o índice de
infestação. Pelas estatísticas locais,
é difícil saber o número de mortes:
na cidade se dá atestado de óbito,
mas na Zona Rural a prática é desconhecida. Ali, até registro de nascimento é uma providência ignorada.
O Prereito (Arena) de Cristãlia, Sr. João Antônio Borges, reveIa que desde 1972 a Sucam não
combate o barbeiro. Este ano, conta ele, iniciou-se uma campanha dc
borrifação, logo interrompida por
falta dc material. Cristália tainbérri não tem nem médico nem hospitai e só daqui a algum tempo possuirá posto de saúde próprio, cm
construção. Tampouco possui rede
de esgotos c água; com uma arrecadação total dc Cr$ 213 mil, acaba dc fazer um empréstimo de Cr$
23 mil nu Caixa Econômica para

H iililciniir Siibinii
Enviados C6peci_í-

instalar rede elétrica no município.
A eletricidade, em principio, deverá beneficiar 40% das 79 moradias
urbanas.
De seus 4 764 habitantes, 60%
são crianças desnutridas, vitimas de
verminoses, gastrenterltc e sarampo. A cidade tem apenas um gru))o escolar, de instalações precárias:
em cinco salas estudam 300 alunos
e as professoras não ganham nem
mesmo o salário mínimo. Também
em lamentáveis condições furicionam outras 12 escolas na Zona Rural, onde nas épocas dc colheita
mais de 30% das crianças não comparecem às aulas.
Em 1971. o Departamento Nacional dc Obras Contra as Secas
iDNOCSi abriu um poço artesiano
no município para solucionar o
abastecimento, mas como não houvc produção de água, o projeto foi
abandonado, com a promessa de
novas pesquisas até agora inexistentes.

Esquecimento
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Em Grão-Mogol, o barbeiro — transmissor da doença de Chagas — infesta 53,6[l das casas

Nos programas de erradicação,
as seis cidades com mais alta inciciência do barbeiro transmissor do
mal de Chagas são esquecidas. BoGrão-Mogol,
Cristália,
tumirim,
Itacambira, Riacho dos Machados
e Porteirinha estão até agora marginalizadas do programa financiado pelo fundo especial do Ministério do Planejamento.
A discriminação foi recebida
com revolta pelos prefeitos. Os técnicos da Codevale explicaram que
as seis localidades nãô foram incluidas por estarem subordinadas
ao Centro de Saúde de Montes Ciaros e não ao de Diamantina, conforme previa, a exposição de motivos do Ministro Reis Veloso.
Dc qualquer forma, como diz
0 Sr. Roque Celestino, substituto
do oficial do cartório dc Botumirim — e a maior autoridade do
município, porque cm, quase toda
a região os prefeitos estão ausentos na maior parte do tempo — os
"morrem coprojetos de borrifação
morrendo a popumo continua
uiçào."

[j

Domingo, 28/4/74

D

1.° Caderno

Prefeito aiuda
eleição também
dos opositores
Niterói iSucursali — Pelo menos
em ltaocara, um município do Norte
do Estado do Rio que começou a ganliar notoriedade a partir de 107;),
quando o Prefeito Carlos Moacir de
Faria Souto assumiu o cargo e passou a despachar cm versos ou prosa,
o.s recursos oficiais que se traduzem
em votos poderão ser usados, lambem,
pelo MDB.
cm
O Prefeito é da Arena, mas
"o
Sol
despacho onde afirma que
nasce para todos", determinou ao seu
Assessor de Técnica Legislativa para
colocar uma máquina patrol, máquina dc térrapíehàgèiri) da Múnlclpalidada, na primeira semana dc cada
mês, à disposição dos vereadores,
"tanto dos
que me apoiam como dos
que me desapólam." O.s candidatos
derrotados pelo Sr. Faria Souto nas
últimas eleições também serão bencficiados.

"[lahol"

A

No interior, a utilização de uma
paíroí é garantia cie votos, porque cm
localidades isoladas a recuperação de
caminhos por onde trafegam jipes ou
carros de tração, constitui a maior
reivindicação de eslancieiros e proprietários rurais. O Sr. Faria Souto
aos seus addá, assim, oportunidade
"para cumprirem
versados do MDB,
compromissos rodoviários em seus
centros de importância política."
A Gamara, .segundo o despacho do
Prefeito, organizará calendário, que o
boletim da Municipalidade publicará,
informando onde a patrol estará cm
determinado dia e sobre a responsabi1 idade de quem. E o Prefeito explica
melhor a decisão tomada:
— Não há razão, dentro do espirito humano e cristão, para só eu
da.
atender a pedidos de utilização
patrol. Afinal, quem votou em vereador da Oposiçào ou em candidato a
Prefeito que derrotei lambem é brasileiro. Não desejo que meu oponente
fique em falta com o .seu eleitorado.
E' o certo, creio, pois o Sol nasceu
para todos.

O

homem

O Prefeito Carlos Moacir de Faria Souto, com seus despachos sutis,
vem conseguindo ganhar para Itaocara o destaque
devido em jornais,
revistas e programas de televisão.
Seus adversários o chamam de "louco", e em alguns episódios ele chega
a concordar: "é, eu deixei, por amor
à esta ferra, às delicias de Copácabana."
Advogado, o Prefeito de ltaocara
sustenta que. seus despachos cm prosa
ou verso "objetivam, simplesmente, a
liumanização dc uma missão adminisfrat.iva, que geralmente, torna o
homem insensível aos problemas da
comunidade onde vive." Ele criou, por
isso, um cargo de Contador dc Hisfória, nomeando uma jovem de 18
anos, ao preço de CrS 4 a hora, para
reunir crianças em praça pública e
falar de fadas, bruxas e príncipes encantados!
Em seu último boletim, no qual
concede privilégios aos seus adversarios políticos, o Prefeito dá um desde uma correupaeho sobre a morte
"O. Corrêa
gloriaria. E diz:
pede guia
para o sepültámento de Amélia Gafu.
Expeça-se. Mas cuidado... Coloquemna devagarzinho, mansamente, em
sua última morada. Morreu em És trada Nova, de onde nunca saiu. Pouco
antes, pediu para que o quarto permanecesse escuro e, que, quando morresse, lhe cobrissem o rosto para que
ninguém mais a olhasse; Foi obedecida. E quando o arroz cháchéár nos
varjedos de Estrada Nova, onde Amelia morava, não mais a encontrará.
Ela partiu para a grande viagem. Uma
santa ganhou o Céu,"

A pewmssao
Em outro despacho de seu último
boletim, o Prefeito de ltaocara concede permissão para um homem
que
desejava construir um galpão desfinado a
"Defiro. oficina mecânica, explicando";
Oficina é sempre uma casa
Dnde se conserta ou fabrica algo. Ou
assim, pelo menos, deve ser, Mas é
preciso cuidado ao escolher uma ofichia; Tive um amigo que"escrever.
consertava
relógios e máquinas de
DÍzia que o mecanismo de ambos se assemelhava. N u n c a procurei averiguar. O fato é que eu tinha um relógio de bolso, de estimação. Depois que
n levei para consertar a primeira vez,
vez e meia tinha de voltar à oficina
do amigo. Até que o relógio parou de
vez...".
E observa o Sr. Faria Souto no
último despacho de seu recente boletini de atos oficiais:
"José Eustáquio
pede licença,
sem vencimentos, por três dias. Dcfiro. Qualquer repartição pública que
não puder atender um pedido igual,
desculpe, mas está mal organizada.
Repartição deve funcionar como cmpresa. E ninguém pode admitir que
uma empresa pare porque um empregado faltou três dias. Há o lado humano. Ademais o Zé Eustáquio é bom
funcionário, Magro, alto, desçabelado
:- profundo conhecedor de caça c pesca. Devia estar chefiando uni lnstituto de Caça e Pesca. Mas não está.
Pesca e caça informações em arqui-.vos públicos empòeiràdos. Conceda-se
i licença".
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Supremo concentra estudos da reforma do judiciário
Brasilla 'Sucursall — A
reforma do Poder Judiciario, embora não tenha ainda diretrizes nítidas, será,
em sua primeira fase, centralizuclu no Supremo Tribunal Federal, para onde
deverão convergir os estudos que os tribunais estão
realizando, para adaptar-se
às necessidades da administração da justiça no pais.
A exigência da alta relcvancla da questão federal
debatida no recurso extraordinárlo poderá ser o
ponto fundamental da reforma do STF, da qual o
aumento do número de ministros, de U liara 1G.
é apenas uni detalhe. O julgamento dos recursos extraordinarios e dos respectlvos agravos de instrumentos absorve atualmente
mais dc GO1?; da capacidade*
dc trabalho do STF.
TRIBUNAIS
DE RECURSOS
O.s estudos para a reforma da Justiça Federal fortaleceram-se com a adoção
da tese que a institui à semelhança da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, isto é, com juizes de
primeira instância, tribunais regionais c um tribunal superior, cuja função
mais importante será o julgamento de recursos especiais para resguardar a unidade da jurisprudência.
De inicio, não haverá 22
tribunais regionais, como
ocorre na Justiça Eleitoral,
nem oito. a exemplo da Justiça do Trabalho, mas provavelments cinco, sediados
nas cidades do Rio de Janeiro. São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Recife.
O Tribunal Regional de
Recursos do Rio teria júrisclieào nos Estados da Guanabara. Rio de Janeiro e
Espírito Santo. O de São
Paulo julgaria as causas
oriundas dos Estados d e
São Paulo. Mato Grosso e
Território de Rondônia, O
de Porto Alegre teria júrisdição nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O de Brasilia decidiria em grau de recurso os processos vindos
dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Acre, Amazonas,
Pará, do Distrito Federal e
dos Territórios de Roraima
e Amapá. O de Recife teria
jurisdição nos demais Estados. que vão da Bahia ao
Maranhão, bem como no
Território dc Fernando de
Noronha.
MAIS JUIZES
Siraultaneamente, poderão ser criadas mais varas da Justiça Federal de
primeira instância, que hoje são 55. com 110 juizes
(um titular e um substituto
para cada varai. Esta solução ampliaria as possibilidades de carreira na Justiça Federal, na qual se ingressa no cargo de juiz federal substituto.
Há no momento, ein todo
o pais, 44 cargos vagos de
juiz federal substituto, que
deverão ser preenchidos no
final do concurso ora em
andamento. Com mais esses
44 juizes, trabalhando em
regime de tempo integral c
provocando o aumento de
um terço na produção da
Justiça Federal de primeira
instância, Ira agravar-se o
congestionamento do Tribunal Federal de Recursos.
DUAS INSTÂNCIAS
Embora seja esta a tese
que reúne as preferências
dos que trabalham na reforma do Judiciário, também goza de prestigio a que
institui a Justiça Federal
em duas instâncias — jüi-

m
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fl ótica KRIEGER, especializada exclusivamente
em LENTES DE CONTATO.
lhe oferece a maior
variedade de lentes, que
o Sr. poderá testar
gratuitamente e sem
compromisso.
Melhor escolha, pelos
menores preços!

MICROLENTES
LEVÍSSIMAS EM VARIAS CORES:

100, o par*
AS NOVAS

FLEXLENTES
com a borda mais macia
5 x_cr$ 130, o
par*
E AGORA TAMBÉM AS NOVÍSSIMAS:

SOFLENS

(Lentes gelatinosas)
7xC r$15Q,opar*
*fl VISTA: DESCONTO""
ESPECIAL
RUflSÕOJ0SE.90-GR.50l
TÊt: 232-latfB

zes federais e câmaras ou
tribunais dc recursos especiallzados.
Propõe-se com ela aumentar o número de ministros
do atual Tribunal Federal
de Recursos c dividi-lo em
câmaras especializadas, A
ação seria julgada cm prlmeira instância por um juiz
federal ou estadual, este do
interior, e, em grau de rccurso, por uma câmara cspeciallzada, cuja decisão seria terminativa.
Em vez de uma câmara
especializada do atual Tribunal Federal de Recursos,
poderia ser criado outro, ou
outros tribunais especializados. Isto já ocorre em São

Paulo, com os Tribunais de
Algada, cine na realidade
não são de alçada, porque
não julgam determinadas
ações em razão do seu valor, mas em razão da sua
natureza.
O STF, em 1965. sugeriu
a criação dc um Tribunal
Federal dc Alçada, para
descongestionar o Tribunal
Federai dc Recursos.
CAUSAS
TRABALHISTAS
Sc vingar a reforma da
Justiça Federal tal como se
processa, retornará à Justiça do Trabalho a compctència para julgar as causas
trabalhistas em que são In-

feressadas a União, suas
autarquias c suas empresas
públicas.
Essa reforma Implicará
também na redução do número de recursos extraordl. árlos admitidos para o julgamento do STF, que se
restringirá aos processos
em que haja matéria constituclonal.
Náo sensibilizou a tese de
atribuir a condição dc vltalidos aos juizes eleitorais.
po'* causa do vulto das despesas que seriam acrescidas. Sáo mais de 2 mil juízes eleitorais — entre os dc
primeira instância, dos Tribunals Regionais c do Tribunal Superior Eleitoral,

EDITDAQUI NÃO SM, DAQUI NINGUÉM ME TIRA!!!
Edu, guardião do nosso depósilo, declarou que vai defender
a qualquer custo o maravilhoso estoque de tapetes
Tabacow que estamos oferecendo a preços muito menores
que os da concorrência.

Tapeçaria Jpdcr
*
«

Leblon • Copacabana. Botafogo • Catete • Tijuca. Niterói

AGORA SOB NOVA DIREÇÃO GEBARA LANÇA A

NINGUÉM VAI VENDER MAIS BARATO!
Cueca Helanca tipo
Jockey. 11 cores.
Tamanhos pequeno,
médio e grande.
1? qualidade.
A ESCOLHER 0,90

Laise bordado. Todas as cores

TECIDOS

19,80 O METRO
Lonita mescla Renaux 1,40 de largura, lisa,
bordada e listrada «n Qf\

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
A PREÇOS GEBARATÉRRIMOS

lgFÜU0 METRO

Organdi bordado. Diversos desenhos

MODA MASCULINA
Chegou a hora de comprar abaixo
do custo na Guanabara.

29,80o METRO

'SwMmS

AGORA TUDO PARA
CAMA.MESAE BANHO.
Preços Desafio... Gebaratérrimos

Preços até para atacadistas e
revendedores aproveitarem.

Meias em legitima
Helanca. 7.000 pares
em cores lisas
e fantasia. Venha
cedo escolher
as melhores.
—_==_=iÍ=§ll'%!/

jJWl
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mÊBmÈh
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3,90
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15o/

Q.

Lenços em finíssimo tecido de algodão.
Brancos, em cores e em desenhos fantasia.

l k /nVí

A ESCOLHER

3,90

Cambraias estampadas 0,90 de largura

COBERTORES PARAHYBA

4,90 O METRO
Popeline Nova América 50 desenhos
8,90 O METRO
Toalhas felpudas. Tecido macio e super
absorvente.

Crepe Mousseline estampada Othon
5,90 O METRO

ROSTO

Escofil Renaux - mescla xadrez e listrada
9,80 O METRO
Crepe estampado sintético 0,90 de largura
9,80 o METRO
Flanela fustão estampada - diversos
desenhos
"7 Qfl
/,S/U o METRO
Tergaline 1,50 de largura - 10 cores
da última moda 12,90

o metro

Cetim de algodão estampado - grande
moda
14,80
o METRO
Sarjão Renaux xadrez, listrado e fantasia
14,80O METRO
Terbrim Santista 1,50 de largura - todas as

19,80 o METRO
Tergal Verão - sortimento completo
1,50 de largura * #% on
XÜ,OUometro
>

<•

r
—
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3,90

BANHO

Não espere o frio aumentar.\
Compre agora os
J
S» melhores modelos abaixo^
do custo do ano passado. \
f
Venha comprovar j
)
os PREÇOS DESAFIO.

f

9,80

Toalhas de mesa. Fabricação S. Catarina.
Tamanho 0,90 x 0,90. Lindos padrões

8,40

Guarnição de mesa Dohler com
guardanapos. Lindas estampas.
Tamanho 1,20 x 1,20 <|Q

Q/>

Tapetinhos em acrílico. Antimofo,
antitraça. Várias cores. q Çkf\
Jogo de copa São Carlos. 3 peças em linda
caixa para presente. Ò/L Qfl
Jogo de banho São Carlos. Quatro peças
em tecido íelpudo da melhor qualidade.
Duas toalhas de rosto, uma de banho e
tapetinho. Em linda embalagem para
presente
49,90

Camisas esporte em legitimo Tergal,
10 padrões à sua escolha. Todos os
tamanhos para homens e rapazes.

37,90

Jogo de cama em legitimo Tergal.
Lindíssimos estampados. A melhor
qualidade, fabricação Agro Fabril.
Para casal.
119,00

14,80 Í DESCONTOS Y

PREÇO DESAFIO .

Colchas de Piquet. Brancas ou em cores.

Calças em Tergal Braspérola. Modelos
esporte e social. Boca larga. Todas as
cores e tamanhos para homens e rapazes.
Abaixo do preço do tecido.

ri

1ACilVSA DE 50%^

PREÇO DESAFIO &*J f*J^J
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Não se engane
LIQUIDAÇÃO DESAFIO
só nestes endereços:
Rua Luiz de Camões, 36/42
Rua do Ouvidor, 134
Av. Passos, 26
Av. Copacabana, 583
Rua do Ouvidor, 130
Rua Dias da Cruz, 255
(no Shopping Center Méier)
Rua Carvalho de Souza, 299
(Madureira)
Rua Conde de Bonfim, 685.
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EMPRESA DE CAPITAL ABERTO — CGC N.° 84.683.374/001

RELATÓRIO DA DIRETORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 1974
as de nossos 6.480 empregados, somaram CrS 14.690.342.63.
Com-assistência social preslada espontaneamente aos nossos
demos CrS 5.567.751,13.

Senhores Aclonislas:
Atendendo a obrigações estatutárias e legais, temos o prazer de submeter à apreciação de V. Sas. o balanço geral e a conta de lucros e perdas relativos ao exercício
social findo om 31 de março de 1974, documentos estes gue também contam com os
pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes.
Abaixo relatamos as principais atividades e ocorrências havidas entre abril de 1973 e
março de 197-1. gue possibilitaram um desenvolvimento altamente positivo, graças aos
maciços investimentos realizados, gue ensejaram extraordinário aumento de produção
e vendas, com crescente melhoria na racionalização dos serviços e na produtividade.

colaboradoros

díspen-

EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
Continuamos mantendo interesses administrativo:; e de capital nos seguintes emproondimentos: Plásticos Tupiniguim S.A., Granalha de Aço S.A. e Pnrlilados Tupy S.A.,
Iodas em Joinville. S.C., Tupy Guararapes S.A. - Indústria de Plásticos, de Jaboatão,
PE., e Cia. Industrial de Fios o Armazéns, de Amparo, SP.
O investimento global nestas associadas atinge a CrS 23.648.667.00, sendo guo todas,
"Perfilados",
á exceção da
guo está om fase de instalação, apresentaram boa Tentabilidade e tom planos de expansão om pleno andamento.
No exercício findo as bonificações e lucros recebidos destas subsidiárias perfizeram
CrS 5.267.392,02.
CAPITAL SOCIAL E MERCADO DE AÇÕES

PRODUÇÃO E VENDAS
Nosso faturamento atingiu a cifra do CrS 3->1 80B.454.B0. conlra CrS 199.572.621,36
do exercício anterior, denotando um crescimento de 71;3%.
Sem prejuizo de um regular e preferencial atendimento do mercado interno, oxportamos USS 1.687.155,07 em peças fundidas, principalmente conexões de ferro maleável.
A produção evidenciou-se como a mais elevada alé hoje registrada pela Empresa,
tendendo a crescer ainda mais no próximo exercício, guando iniciaremos a fabricação
de blocos de motor, cabeçotes e peças de igual porte e responsabilidade tecnológica.

Em 31 de março de 1973 o capital da Empresa foi elevado para CrS 56.550.000.00,
mediante bonificação de 25%.
Em 25 de julho do mesmo ano o capital social foi majorado para CrS 100.000.000.00,
sendo parte om numerário e o saldo representado por nova bonilicaçáo, de 33,3%,
já sobre o novo capital.
Nossas ações continuaram lendo boa negociação nas Bolsas de Valores de São Paulo
e Florianópolis, onde foram operados 19.115,649 títulos no exercício (indo, conlra
17.101.096 ações transacionadas no ano anterior.

INVESTIMENTOS E CAPITAL DE GIRO
No exercício ora sob análise imobilizamos, em ativo lixo, a significativa importância
de CrS 60.957.594,75, oriunda principalmente de linanciamento do B.N.D.E. e de
recursos próprios.
Tal investimento faz parle do plano de Iriplicação da capacidade de produção e gue
estará concluído no exercício de 1976/77.
Fizemos, igualmente, grande investimento em capital de trabalho, o que, alóm de nos
permitir bom índice de solvência, tem nos ensejado continuar prescindindo do
desconto de duplicatas.

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
O lucro liguiilo do exercício atingiu a CrS 47.660.869,17.
Tendo o ano social precedente acusado uma rentabilidade do CrS 27.020.493,39,
ocorreu, pois, um acréscimo de 76,4%.
A Diretoria propõe a distribuição de um dividendo semestral de 15%, objetivando,
principalmente auferir, tanto a Empresa como os acionistas, os incentivos fiscais do
recente Decreto-Lei n.° 1283.
Como em relação ao primeiro semestre social já pagamos um dividendo de 6%,

IMPOSTOS - PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
No decorrer do exercício recolhemos tributos totalizando CrS 52.018.064,53.
As contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social, ai também consideradas

oblêm-sn um dividendo anual do 21%, quo aliado ,i bonilicaçáo acumulada de 66,7%
em novas ações, ocorrida em março e julho do 1973, perfaz um montante de 87,7%,
que o acionista terá auferido om pouco mais do 12 meses.
As demais doslinaçõos acham-so consignadas na própria demonstração de conta rie
lucros o perdas, sondo gue o saldo á disposição da Assembléia Geral Ordinária, no
valor do CrS 27.549.667.98, sugerimos seia Iransfondo para o Fundo de Reserva
Especial.
CUSTOS E PLANO DE EXPANSÃO
Atingido nosso País por uma inflação originada sobretudo no exterior, sofremos
rollexos quo so lazom sentir em nossas preocupações quanto ao acentuado crescimenlo dos custos, tanto dos eguipamcntos e obras cm andamento, como de
matérias-primas o outros custos operacionais.
Uma sábia e dinâmica polihca de controle de preços deverá, pois, prevalecer por
parte do orgào competente, para gue as nossas indústrias possam decididamente
investir no futuro rio Brasil, sob o promissor amparo rio 4.° Governo da Revolução,
chefiado polo eminente patriota, General Ernesto Geisel.
ENCERRAMENTO
Submetendo à apreciação dos Senhores Acionistas o presente relatório e as peças
contábeis gue o acompanham, fazemo-lo com a satislação advinda ria constatação
do acerto dos planos de ampliação gue vimos executando co«i crescentes resultados
ao progresso econômico e tecnológico .da Empresa.
Como empresa genuinamente brasileira e atuante, agradecemos a valiosa colaboração
e confiança recebida do BNDE o do CDI, bem como rio nossos estimados acionistas,
clientes e empregados.
Com prazer colocamo-nos à disposição para guaisquer esclarecimentos complementares.
Joinville, 22 de abril de 1974.
Pela Diretoria
Dr. H. Dielcr Schmidt, Presidente

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 1974
PASSIVO

ATIVO
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DISPONÍVEL:

CrS

Caixa ..
Bancos

164.901,29
3.808.876.72

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO: (Até 180 dias):
Bancos - Prazo fixo
Créditos - Contas a receber rie clientes
Menos:
Duplicatas descontadas
Provisão para devedores

3.973.778,01

CrS

CrS

116.468,43
6.979.037,47

7.095.505,90

2.000.000,00
82.393.493,22

47.455.310,51

EXIGIVEL A CURTO PRAZO: (Até 180 dias):
Títulos a pagar
Fornecedores
Impostos a pagar
Contas a pagar
Financiamentos - Nola 4:
No Pais

Do Exterior
.

duvidosos

2.439J 95,60

_ l-3_99.5_23.56
46.055.786,95

79.954.297,62
754.033,01

Adiantamentos a despachantes e outros
Títulos e contas a receber
Obrigações Rea|ustáveis do Tesouro Nacional ...

1.175.003.07
978.598,47

955.420,07
81.663.750.70

Estoques:
i....
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-Primas
Ferramentas, peças e materiais de manutenção
Materiais diversos
Importações em andamento

11.942.146,48
10.699.873.99
18.826.321,63
2.477.833,98
14.000.345,66

8.449.401,14
6.889.568,82
5.522.715,32
610.537,46
3.649.412.90

_ ^l7i-9_.1_.6_!

"26.429.033.55
.'1.307.397,91

61.922.493,40
2.773.000.00

Menos - Provisão para ICM ..
Ativo Circulante

73.694,08

_59.1j49.49_3.40
146.787.022, iT

585.000.00

48.283.082,57

Créditos de empresas subsidiárias ou coligadas
Títulos e contas a receber
Depósitos do F.G.T.S

7.685.165,36

5.276.784,28

jY6_61_000,0_0
5.024.165.36
3.727.289.78
1.331.818,11
73.335,39

__276__0q0,00
4.000.784,28
4.389.330,50
5J4.358.83
10.156.608.64

65.402.86

Diretores e acionistas
Dividendos a pagar ....'
Reserva para dividendos
Reserva para participações estatutárias .,',.
Reserva para contingências
incentivos fiscais a depositar - SUDENE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO:
Financiamentos - Nota 4;
No Pais
Do Exterior
Impostos a pagar
Incentivos fiscais a depositar - SUDENE
Reserva para imposto de renda
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

25.8_44.033.5S
"81.222.622.02

8.999.876,47

CrS

CrS

CrS

CrS

5.150.000.00
20.401.810,18
14.209.906,22
11.405.596,93

6.428.358,13
8.418.473.51
5.101.872,32

10.072.676.56
2.863.241,54
1.637.741.30
4.755.098.61
15.000.000.00
2.950.000,00

5.719.924.84
1.700.620.88
3.247.051.16
1.112.625.93
2.714.400.00
1.593.000,00
219.521,59

920.403,00

50.252.637,55
14.292.219.11
733.116,00

90.828.448.48
11.151.768,07

1.446.147,00
461.478,00
9.000.000.00

73.335.39

36.255.848,36

89.366.476,34

112.961.176,94

6.200.000,00
65.402.86

71.543.375,52

NÃO EXIGIVEL:
Capital subscrito e integralizado Ações ordinárias
Ações preferenciais - Nota

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:
Eletrobras e outros empréstimos compulsórios
Menos - Reserva para desvalorização

1973

1974

1 973

CrS

Correção monetária do ativo imobilizado ...
Fundo para aumento de capital
Reserva legal
Reserva para manutenção do capital de giro
Lucros em suspenso

28.621.468.00
27__92_8_532_00

50.612.675.00
_49.3_87_3_25_,00
100.000.000,00
8.378.870,63
5.663.726,52
5.431.402,83
6.500.000.00

27.549.667,98

56.550.000.00
17.803.870.63
2.153.798.09

3.046.359,83
8.087.000,00
153.523.667,96

15.579.462,73

103.222.491,28

IMOBILIZADO:
Imobilizações Técnicas - Nota 2:
Valor histórico
Obras e importações em andamento
Correção monetária
Menos - Depreciações acumuladas
Imobilizações Financeiras Participações em empresas subsidiárias ou coligadas Nota 3
Aplicações por incentivos tiscais:
Empresas subsidiárias - Nota
Outras
Participações em outras empresas
Depósitos para investimentos com recursos de incentivos liscais
Incentivos fiscais a depositar - Futuras opções
Menos - Reserva

70.578.676.29
5.135.045.19
_64.S65_77j_, 52

91.635.302.12
45.024.127.29
_75.001__6 59,64
211.66I.069.C5
-16.192.591.95

165.468.497,10

20,517.239,00

8.002.664,66

3.131.428,00
2.176.400,00
52.735,40

2.165.821,60
1.707.566,00

105.147.320,71

30.434,14

7.323.046.47

4.609.091,39

_1-381.881.00
34.582.729787

~16.5l5T577,79

1.993.000,00

para desvalorização

140.582.494,00
35.435.173,29

32.589.729,87

2.413.382,00

14.102.195,79

RESULTADO PENDENTE:
594.656,14
132.178,20

Despesas diferidas .. ..
Seguros a vencer
Outros ativos pendentes

_ 849.463_.52
355.851.321,24

122.629.18

1.218.654,28
269.184.73
61.861.16

_-1.549.700,17
211.021.715,16

CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
94.632.588,64

126.459.913.76

Imobilizado em garantia
Duplicatas em garantia
Aval de terceiros
Bens segurados
Modelos e amostras de terceiros
Ações caucionadas
Financiamentos a receber

9.198.755,31
16.146.999.67
80.235.367,52
1.309.890.49

124.082.144,17
112.780.252,52
2.291.745.31
7.000.00
10.763.285,32

175,00
385.583_q96_i3_9

I9_j325_.0_21_3j_

741.434.417,63

403.346T736.48

1 9
Renda operacional bruta

Renda operacional líquida
Cuslo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas com vendas Comissões sobre vendas
Propaganda e publicidade
Imposto de circulação de mercsHorias - ICM
Provisão para devedores duvidosos
Outras despesas
Menos - Recuperação de IPI e ICM
Gastos gerais Honorários da diretoria
Despesas administrativas
Despesas com centro de pesguisas
Impostos e taxas diversas
Despesas financeiras -

Dr. H. Dieter Schmidt
Presidente
Dr. Nilson W. Bender
Diretor

403. 346.736.48

1 97

CrS

CrS

CrS

199.572.621,36

__a._19_8.22_2_n
313.6ÍÔ.".3~l799

_1_6_>3_7_706__08
182.934.915,28

_79.69_4.94_2._92
133.915.289,07

_99.3_74.4_78.20
83.560.437,08

30.408.064,97

APLICAÇÕES:
_
in
Imobilizado ao cuslo, menos baixas
fifi.'.. .38
iuiD_.f_-i-°_?2
Correção monetária e variação cambial sobre financiamentos
71.624.908,13
1 16.050.726,57
Investimentos
156 73'117
i.Wsooioo
Realizável a longo prazo

(7.365.977,97)

Dlvldendos
4.700.000,00
12
Participações
11
—:453 772
'¦—
Aumento do capital circulante

2.137.000,00
10.004.166,89

CrS

125.682.638,98

125.682.638,93

1.074.272,14

Lucro líquido do exercício
Lucro suspenso do exercício anterior
Resultados a distribuir -

.'

192 3_25.0_2U2

341.808.454,80

46.945.326,97

Lucro antes do imposto de renda
Provisão para imposto de renda - Nota 1
Excesso de imposto provisionado no ano anterior - Nota 1 ...

1.° semestre
2.° semestre

385.5J3__096.39
741.434.417,63

' -^do:exerc,cio
««08*17
' _
"
Depreciação
roo
do
resultado pendente
Diminuição
___'._
írwrn.fiRn»
Aumento rie capital em dinheiro
.H-fi'fi7
Aumento do exigívol a longo prazo
.1 .38
lu.oo/.oio.og
Correção monetária e variação cambial das dividas

2.559.000,00
15.005.464,66
502.095,41
2.635.266,18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
PARA O ANO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 1974

6.491.670,27

525.954.60
945.000,00
' _34.9_I4 3_71_6_0
52.055. 590,50
6.657. 287,89
(2.387 753,22)
56.325. 125,17
(9.000 000,00)
__ 335 744,00
~47.660

8.638.287,48
(8.367.579,15)

_(7__6_134_48)
33.2207493.39
(6.200.000,00)

"27.Õ2Õ.49Í39
3.610,794,34

6.500.000,00
2.383.043.00
2.411.120,92

5.572.000,00
1.351.025,00

4.696.500,00
15.000.000,00

2.714.400,00
2.714.400,00

1.750.000.00
2.950.000.00

1.107.000.00
1.593.000,00

_35.690_663.92
27.549.667.98

2.23
~31.503.599,88
_21.648.7_7
Capital

2.513.027,99

86~9Yl 7
15.579 .462,73

Reserva para manutenção do capital de giro
Reserva legal
Fundo para aumento de capital - Ações bonilicadas
Dividendos -

16.146.999,67
80.235.367,52
1.309.890,49
175,00

PROVENIÉNCIAS:

2,897.284,97
1.060.224,81
23.367.986,29
609.092,63
9.839.454,24

(15,605.646,64)

94.632,588,64

1 973

4.108.232.60
1.668.179,62
40.179.075.36
1.042.834,38
15.552.651,65

Nacionais
12.030.684,91
Estrangeiras
907.610,64
Provisão para desvalorização de investimentos
964.618,00
Depreciações e amortizações
11.303.731,74
Menos
Apropriado nos custos
(10.994.100,14)
Lucro operacional
Rendas não operacionais - Nota 3
Despesas não operacionais

(proposto)
Participações estatutárias 1.° semestre
2.° semestre (proposto)
Lucros em suspenso

__!
CrS

Venda de produtos
Menos - Impostc/aturado

126.459.913.76
9.198.755.31
124.082.144,17
112.780.252,52
2.291.745,31
7.000,00
10.763.285,32

DEMONSTRAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PARA O ANO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 1974

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ANO FINDO EM 31 DE MARÇO

CrS

211.021.715,16

355.851.321,24
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
Garantia de bens
Duplicatas caucionadas
Aval de terceiros
Contratos de seguros
Cessão de amostras e modelo
Caução da diretoria
Contratos de financiamentos

1_5__51;825_0_C_

"15.579.462.73

Gert Schmidt
Diretor

CrS

CrS
56.550.000,00
Patrimônio liquido em 31/3/1973
Aumento de capital aprovado pela assembléia de 25/7/197318.850.000,00
Capitalização de reservas
24.600.000,00
Subscrições em dinheiro
Resultado do exercício
Ações bonilicadas provenientes de correções monetárias ..
Reserva para manutenção do capital de giro
Reserva legal
Ações bonilicadas provenientes de lucros - Nota
Distribuição aprovada pela assembléia de 21/1/1974
Dividendos
Parlicipações estatutárias
Distribuição proposta para o 2.° semesire Dividendos
Participações estatutárias
ZZ.
lOO.OOO.tJOO.OO
Patrimônio liquido em 31/3/1974
Dr. Wollgang Voigt
Diretor

Geraldo A. Kielwagen
Diretor

Dr. Raul Schmidt
Diretor

Reservas o
correções
monetárias

Dr. Heinrich W. Berg
Diretor

31.093.028,55

Total do
Lucros em
suspenso

CrS
15.579.462,73

(18.850.000,00)

47.660.869,17
2.436.807,51
6.500.000,00
2.383.043,00
2.411.120,92

25.973.999,98

João Victor Meinert
Gerente Divisão Contabilidade
e Contador - CRC-SC N.° 0591
CPF - 003.867.749

patrimônio
liquido
CrS
103.222.491,28

24.600.000,00
47.660.869,17
2.436.807,51

(6.500.000,00)
(2.383.043.00)
(2.411.120.92)
(4.696.500,00)
(1.750.000,00)

(4.696.500,00)
(l.750.000,00)

(15.000.000,00)
(2.9j_0__000_00)
277549.667.98

(15.000.000,00)

(2.950.000.00)
T5~3.523.667.96

Harry B. Ziehmann
Técnico om Contabilidade
CRC-SC N.° 2.684

CPF-002.903.609
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Instituto de Pesca construirá
barco iestinado a pesquisas

GÉRSON ARRANCA0S ÚLTIMOS CABELOS!!!

(

São Paulo (Sucursali — O primoiro barco de pesquisa para a pesqa feito com know-hom brasileiro
deverá ser lançado ao mar no final
de 1975. O Instituto de Pesca Já está
COm o projeto desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
da Universidade de São Paulo e em
maio abrirá a concorrência pára a
construção, somente entre estaleiros nacionais.
O barco, que se dedicará espcclricamente à prospeeção e á pesca
terá power blòck
exploratória,
(aparelho hidráulico para ieamento
de redes de cercoi, sonares Iaparelltos de ultra-som que detectam
txiixes em um ralo mínimo de 1
quilômetro, na horizontal I, eco-sonnas, radar e iluminação para pesca
noturna.

Características
Com 27,4 metros de comprimento por 7,01 de largura e três de
calado, o barco de pesquisa terá
urna autonomia de 20 a 25 dias,
sendo capaz de atravessar o Atlantico. Seu motor de 500 a 550 H.P.
atingirá uma velocidade de 10 nós
em cruzeiro e de três a quatro nós
em arrasto.
Suas acomodações abrigarão 17
pessoas, sendo sempre um mestre do
pesca, dois motoristas, um cozinheiro, dois pescadores e 11 pesquisadores. A primeira tarefa do barco sera operar na costa Sudeste do pais,
para descobrir o.s motivos do desaparecimento temporário da sardinha.

doação de parte do equipamento
pelo Governo do Japão, que promçj
leu inclusive enviar vários técnicos
para colaborar nas pesquisas.
As pesquisas do barco deverão
quantificar o volume de espécies
numa determinada região e desçobrlr espécies ainda desconhecidas,
ü que se pretende é aumentar a
pr o d li ç ã o pesqueira através da
descoberta de novos estoques e espécles economicamente explorávels,
introduzir novas técnicas visando
especificamente á exploração de cspécles de alto valor comercial é ampilar os conhecimentos biológicos
das principais espécies em expioração.
(
E' idéia do Instituto manter o
barco com a venda de projetos,
tanto para particulares como para
o Governo. Assim, alguém lhe faria
uma encomenda de pesquisa de peixe numa certa área e pagaria por
ela. "Será a única forma de termos
verba para a manutenção do barco", explica o diretor do Instituto
de Pesca em Santos, Sr. Getúlio de
Souza Neiva.
O projeto do barco encontrou
condições mais favoráveis por cau-

sa das pesquisas que o Instituto de
Pesca vem fazendo desde 1058,
quando, por orientação da FAO, começou a coleta de dados de toda
a frota de São Paulo ou que evenlualrhente opere no Estado.
Apenas com informações dos
pescadores, o Instituto pôde, nesses
10 anos, conhecer quase tudo sobre
a pesca comercial do litoral Sul,
desde o Rio até o Rio Grande do
Sul, onde os barcos da frota paulista operam. Sabe onde há estoques e
de quais espécies e quantas toneladas rende cada redada.
Quanto á sardinha, os pescadores sabiam que ela apresentava
flutuações de três em três anos. Para cada três anos fartos, um era
ruim. Mas há dois anos e meio ela
desapareceu do litoral de São Paulo
e ate agora ninguém descobriu o
motivo. Por isso a primeira tarefa
cio barco será localizar a sardinha.
Depois pesquisará a pesca do poivo c mais tarde determinará as
áreas de desova da sardinha, pescada, corvina, aUtm, cavala e outios peixes para. através da contagem do ovos e larvas, calcular a
produção para o ruturo.

í

Gérson, gerente de uma das lojas da concorrência, ficou láo
desesperado quando soube por quanto a Tapeçaria Lider está
vendendo o metro quadrado de Multipiso, que lechou
as portas e vai mudar de ramo,

Tapeçaria Jpder

t

Leblon . Copacabana. Botafogo. Catete . Tijuca t Niterói

GERENTE PARA REVENDA DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
Este cargo, que exige de seu ocupante senso comercial, capacidade de organização e direção, espírito de liderança, mentalidade empresarial, destinase basicamente a executivos possuidores de

formação

superior,

preferente-

mente na área de engenharia; desejáveis conhecimentos de inglês.
Os candidatos deverão estar dispostos a transferir sua residência do Rio

Uma velha idéia
A "há
idéia da.construção do barco
10 anos, quando o Instisurgiu
tuto de Pesca ainda era a Divisão
de Produção e Proteção de Peixes
e Animais Silvestres. Só há três
anos o plano começou a ser executado. com um orçamento de CrS
2 milhões e 200 mil. hoje completamente desatualizado.
Não se sabe ainda quanto custará todo o projeto, mas técnicos do
Instituto acham que a nova verba
— de CrS 3 milhões e 400 mil — será suficiente, pois é quase certa a

- 35'

para outras capitais de Estado, possivelmente nas regiões Norte e Nordeste.
Contratação imediata; estágio de ambientação. Salário em aberto.
Cartas com curriculum vitae detalhado e indicação da última remuneração
para a portaria deste Jornal sob o n.° P-05295.

w

(P

O barco de pesquisa foi projetado por técnicos da USP

FUNDIÇÃO

9

EMPRESA DE CAPITAL ABERTO — CGC N.° 84.683.374/001

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE O BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 1974
1. PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Até 31 de março de 1973 os eleitos da inflação foram reconhecidos pela correção monetátia do ativo imobilizado e das deprecíações do custo original ao nível de preços de dezembro de 1972 e pela constituição da reserva para manutenção do
capital de giro mediante apropriação dos lúcios. A apropriação para manutenção do capital de gito em 31 de março de 1974
foi compuiada nos termos da portaria n.c 3 de 25/1/74.
De acordo com recente legislação torna-se necessário destinar uma parte da correção do ativo à correção monetária das
depreciações, inclusive da depreciação tia correção monetária, de modo a atender a proporcionalidade exigida entro a
correção monetária o as correspondentes depreciações. Em vista das instruções a tespcito terem sido publicadas somente
em 27 de março de 1974. os valores exatos ainda não lotam determinados, motivo pelo qual a correção monetária do ativo
e das depreciações não foi consignada no próprio balanço em 31 de março de 1974. Todavia, deve ser considerado que a
expansão da fábrica foi (inanciada com empréstimos nacionais e estrangeiros sujeitos respectivamente a correções mòrietá¦rias e vatiaçõos cambiais que terão de ser compensadas contra o saldo da correção monetária do ativo, a ser contabilizado
dentro de quatro meses após o encerramento do balanço. Damos a seguir um resumo da correção monetária efetuada em
31 de março de 1973 e uma estimativa da correção a ser efetuada em 1974, em militares de cruzeiros:
1973 1974
10.657 14.408
Correção do aiivo
Correção da depreciação Do custo
(2.268) (2.580)
Da correção monetária
(1.948)
Idem até 1973
(7.528)
"8
389 ~2~352
Menos
Variações cambiais e correções de dividas apropriadas
2.501
Limite máximo apropriável
_ _—. A35?
MCrS
O movimento das variações cambiais e corteções a apropriar foi o seguinte:
,1973 1974
Saldo em 1.° de abril
8.341 11.653
Acréscimos
_5.8_I3 10.668
14.154 22.321
Apropriado
(2.501)
Limito máximo apropriável
i_2.352)
MCrS Tf 653 19~969
li) A provisão destinada ao pagamento do imposto de renda incidente sobre os lucros do exercício, segundo piaxe adotada no
ano anterior, foi constituída pelo valor liquido a pag.tr, excluindo a parcela correspondente á aplicação em investimentos por
incentivos fiscais estimada em CrS 3.000.000,00.
Tendo o Decteto-Lei 1283. de agosto de 1973, introduzido incentivos ás companhias de capital aberto na totma do dodutibilidade de dividendos pagos etn excesso a 25% do lucro tributável do ano anterior, o imposto de ronda a pagar em 1974 sobre
os lucros do exercício findo em 31 de março de 1973 é menor do que fora previsto naquela ocasião, em CrS 335.744,00,
parcela esta considerada como redução do despesas de imposto de renda no ano corrente.
2. IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
Em 31 de março de 1974. o ativo imobilizado o a respectiva provisão para depreciação ciam constituídas das seguintes paree. Ias, em milhares de cruzeiros:
Valor Correção
histórico monetária Depreciações Total
Imóveis
13.727 13.408 1.708 25.427
...;..Maqumismos e instalacc
64.878 33.046 36.306 61.618
Móveis e utensílios .. .
9.782
5.045
6.033
8.794
Veículos
_j3,248 ... 1_18? -?JM i'.'J-28J
91.635
'52.681
46.193
98.123
22.321
22.321
Variações cambiais o correções a apropriar
_rr..
__"_
JhPli
Obras o importações cm andamento
_ 45.024
136.659 75~002 46.193 165.468

3- PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
Os investimentos estão contabilizados ao custo, acrescidos de ações bonificadas recebidas, lendo aumentado duran! e o exercício
como segue:
Saldo em 31 de março de 1973
8.002
Idem por incentivos fiscais
_

2L62

10.168
' 1.200

Aquisição de ações de terceiros
Aumento de capital Por subscrição em dinheiro e/ou capitalização de créditos
Idom incentivos fiscais ...
Por bonificações provenientes deCapitalização de lucros
Capitalização de correção monetária
Saldo em 31 de março de 1974
Idem por incentivos fiscais

6.494
936
2.412
2.410
20.518
3.132
_2_3.650

A participação da companhia nos lucros e bonificações distribuídos pelas subsidiárias foi a seguinte:
Dividendos cm dinheiro
Parcela das bonificações provenientes de capitalização de lucros

4 16
'
2.85°.
" 2.410
5.268

Bonificação de correção monetária
4. FINANCIAMENTOS
Os financiamentos em 31 de março de 1974 referem-se ao seguinte, em milhares de cruzeiros
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico BNDE Para financiamento do imobilizado
Idem - Plano de expansão atual
Fungiro, para capital de trabalho
Banco de Investimento do Brasil BIB - FINÀME Para financiamento do imobilizado
Exporl Impott Bank oi United Slales (Eximbank)
(USS 1,062,485.00)
Commorzbank International - Patcelas recebidas para financiamento de capital de trabalho
(DM 2.187.500)
Outros financiamentos

43.766
47.503
7.150
^2^3?
100.90T
6.943
5.857
_
_1.2I_5

Ti 4.916_

Os financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento E conõmico estão acrescidos do correção monetária e juros calculados atá 31 de março de 1974, na base de 5% a.a. em relação ao Fungiro e 6% a.a. com referência aos empréstimos para aqirsição de bens do ativo imobilizado. O Fungiro será pago em s ete prestações mensais até outubro do 1974, enquanto que o financiamento primitivo do BNDE será resgatado em 15 semestr alidades, de junho de I974 a junho de 1981. Do novo financiamento do BNDE, para o atual plano de expansão, foram utiliza dos CrS 44.000.000,00 restando um crédito de CrS 93.600.00U.OO,
a ser utilizado principalmente no ano corrente. Esto emprésli mo deverá ser resgatado em parcelas mensais durante sete anos
a começar em novembro de 1977. Os imóveis, máquinas e equ pamcnlos do conjunto industrial no distrito de Boa Vista estão
hipotecados ao BNDE em garantia desses financiamentos, sen do que o novo empréstimo está garanlido também por fiança
prestada pela Tupinambá de Administração e Participações Ltda.
O saldo do empréstimo do Eximbank é resgátàyel em cinco p restações semestrais, de julho de 1974 a julho de 1976, vencendo
juros á taxa dé 6% a.a. É garantido por aval do Banco Nacio nal do Desenvolvimento Econômico.
O crédito do Commorzbank é resgatável em sete parcelas se mostrais do agosto de 1074 a agosto de 1977, vencendo juros dR
. 1,75% acima da taxa interbancária de Londres. E garantido po r aval do Banco do Investimento do Brasil S.A.
5. CAPITAL
As ações preforenciais tém dneito h percepção do um dividendo mínimo anual de 7%.

As depreciações acumuladas correspondem ás seguintes parcelas:
Depreciações Do custo original
17.318
Das correções monetárias
17.172
•
Correções monetárias das depreciações do cuslo histórico
T 1703
MCrS 46_.l_93
'Conlorme explicado na Nota I, não
foi atualizada em 31 de março do 1974 a coireção monetátia dos custos históricos e das
depreciações,

Dr. H. Diotor Schmidt
Presidente
Dr. Nilson W. Bondei
. Diretor

Geraldo A. Kielwagon
Diretor

Dr. Raul Schmidl
Diietor
Gort Schmidt
Diretor

Di Wolíqang Vr
Dirclor
Dr. Homnch W. Borg
Diretot

João Victor Meinerl
Gerente Divisão Contabilidade
e Contador - CRC-SC N.° 0591
CPF - 003.867.749

H.nry B. Zichinann
Técnico em Contabilidade
CRC-SC N.° 2.634
CPF - 002.903.609

Joinville, 22 do abril de 1974

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Fundição Tupy S.A., tendo examinado o Balanço Geral, o Damonstrativo do Lucros o Perdas, as Contas da Diretoria o demais documentos relativos
ao exercício (indo em 31 de março de 1974, declaram que encontraram ludo na mais perfeita ordem, e são de parecer sejam os mesmos aptovados pela Assembléia Gorai Ordinária.

Amandos Jürgens
Gustavo Karmann
VVemer F. Manteufel

PARECER DOS AUDITORES
limos. Srs. Diretores da FUNDIÇÃO TUPY S.A. - Joinville - SC
Examinamos o balanço gorai da FUNDIÇÃO TUPY S.A. levantado em 31 de março de 1974, e as respectivas demonstraçoer, de resultados, das mutações patrimoniais e de proveniència e aplicação de recursos referentes no ano findo naquela data e
as notas explicativas
que (azem parte integrante dessas demonstrações financeiras. O nosso exams loi efetuado de acordo com
as normas usuais de auditoria e. conseqüentemente, incluiu as
nos livros de escrituração e outros processos técnicos de
comprovação que consideramos necessários nas circunstâncias, provas
incluindo as exigências de auditoria requeridas pelo Banco Centtal
São Paulo, 22 de abril de 1971
Diretor Responsável - Frank A. Ford - Conladoi - CRC-SP 786 - CPF 003.111.978 GEMEC-RAI 72.0I5-3FJ

do Brasil. Anteriormente, examinamos e emitimos parecer sobre as demonstrações financeiras para o ano
de 1973.
Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade a posição
Tupy S.A.. em-31 de matço de 1974, o os resultados das suas operações e a proveniència o aplicação
findo naqualá data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados em bases
do ano anterior, com exceção quanto á correção monetária do ativo explicado na Nota 1.

findo cm 31 de março
financeira da Fundição
de recursos pata o ano
uniformes em relação às

Arlhitr Andersen & Co. - CRC-SP 123
CGC 33.017.310/002
GEMLC-RAI 72.015-I'J
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Ara Academia de Pirassununga, os iniciantes recebem instruções antes do teste de vôo solo

'i^
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Só no quarto ano da Academia da Forca Aérea os cadetes começam a receber instrução de vôo

Custo de especialização agrava falta de pilotos

São Paulo i Sucursal) — O Brasil
tem poucos pilotos para a aviação comercial. O número é, na verdade, tão
Insuficiente que as empresas aéreas
começam agora a enfrentar uma pcquena crise, que inclusive tende a se
agravar, podendo até levar o setor a
importar profissionais.
Na origem da crise está a expansão das frotas e freqüências de vôos
na aviação comercial, cujo desenvolvimento nos últimos anos não teve recursos humanos que o acompanhassem. Há, contudo, outra causa indlreta da escassez desta mão-de-obra
ultra-espeeializada: o alto custo dos
cursos e a falta db apoio financeiro
do Governo às escolas.

Sindicalo se ressente de (/uaiidade
A falta de escolas dc pilotagem em
nivel superior, o fechamento dos aeroelubes e a índisponibilidade de aviões de
treinamento nacionais durante alguns
anos são apontados como causas da atual
carência de pilotos na aviação civil brasileira.
De acordo com o Sindicato dos Acronautas, a falta é mais qualitativa que
quantitativa. Acha o Sindicato que a formação de pilotos deve ser feita em escolas de nível superior, e não em aeroelubes, porque "o piloto hoje é um engenheiro montado em cima de duas turbinas."

Nível alio

Compressão

O Aeroclube de São Paulo, responsável pela formação da maior parcela de pilotos civis em atividade —
formará este ano 500 pilotos, dos
quais apenas 80 comerciais — tem
planos que poderiam a curto prazo
.solucionar a escassez, mas não dispõe
de meios de executá-los.
Se pudesse contar com financiamentos — através do Ministério da
Fazenda, por exemplo — a entidade
ampliaria sua capacidade de ensino,
contribuindo assim para o barateamento das taxas e anuidades e facilitando o ingresso dos interessados,
sempre limitados pelo custo dos cursos. A maioria dos matriculados é de
nivel econômico acima da média.
O Aeroclube é um misto de clube
c empresa e na realidade não precisa
de qualquer forma de paternalismo,
conforme explica seu diretor-técnico.
o economista e piloto Milton Santos!
Para alcançar os objetivos, bastaria
que o Governo concedesse financiamentos.
Com 3 500 associados, dirigido por
um grupo de empresários ligados à
aviação, o Aeroclube utiliza um avançado sistema de gerência e apresentou neste ano fiscal um capital de
CrS 6 milhões, além de uma frota de
aviões para treinamento.

Segundo estatísticas do DAC, houve
uma redução acentuada no número de
aeroclnbes no país. Em 1964, eles eram
446 e hoje estão reduzidos a 144. Causas
mais apontados: corte nas verbas e náo
substituição do equipamento, o Paulistinha, que deixou de ser fabricado pouco
depois de 1960.
Carlos Eduardo Ribeiro, presidente
do Aeroclube de Nova Iguaçu, diz que os
Paulistinhas eram doados pela Campanha da Aviação Civil ou cedidos pelo
DAC. Sem substituição depois de 1960, os
aviões se tornaram defeituosos; Além
disso, o crescimento da tecnologia di*
aviação deixou obsoleta a preparação
dos pilotos em aviões antiquados.
— Nos últimos 10 anos, houve uma
pulverização muito grande de profissões,
e o interessado que vai para o aeroclube
fica desapontado de voar num avião
muito diferente dos que ele vê diáriamente.

Especializações
A profissão de piloto se valorizou
com a expansão das empresas de
linha comercial e dos serviços partioulares. Os niveis sr.lariais nunca
são inferiores a CrS 3 mil e a oferta
de emprego é vasta em todo o país.
O problema é fazer o curso — ou
os cursos, porque sã0 várias as especialiíações requeridas por qualquer
empresa para admitir o candidato.
Apenas a Varig. entre a.s companhias
regalares, mantém uma escola particular de pilotos.
O breve de piloto privado — o
curso mais solicitado no Aeroclube de
São Paulo, custa Cr$ 12 mil, mas para
estar em condições de se candidatar
às vagas nas empresas o aluno tem
que continuar o estudo, completando
o curso de piloto comercial — cujo
breve custa CrS 15 mil. Mas o aprendizado não pára aí: são necessários
também as especializações em IFR,
que incluem regras de vôo por instrumentos e simulação, rediogoniometria
c outros.
Estas especializações também podem ser feitas no Aeroclube de Sào
Paulo, cada uma com duração de três
meses. A partir desse estágio, o
piloto está pronto — se aprovado nos
testes da companhia — a entrai* como
co-piloto comercial, passando a ganhar Cr$ 4 mil.
Mas a pereentagem dos alunos
aproveitados nas empresas comerciais
é irrisória: dos 500 matriculados em
março de 1973 até este ano, 20% foram reprovados por incapacidade fisica, 40% reprovados nos exames teóricos, incluindo os que abandonaram
o curso. Dos 40% que concluíram o
curso, 15% estão trabalhando e o restante pratica a aviação como hobby.
Além do Aeroclube de São Paulo,
existem no Estado a Escola Superior
de Pilotos 'em instalaçãoi, a Escola
Horácio Laner, da Universidade Mackenzie, e o.s aeroclnbes dc Bauru,
Catanduva, Santos, Bragança, Jundiai, Ribeirão Preto, Piracicaba e
Campinas.

Tecnologia
Opinião parecida tem o Sindicato
dos Aeronautas, com pequena divergèn-

ria: acha infeliz a idéia de formar pilotos para a aviação comercial em aeroelubes.
- Aeroclube deve funcionar como
clube onde as pessoas que tém avião se
reúnem. Piloto deve ser formado em escola de nivel superior. Hoje o piloto é
um engenheiro montado em cima de
duas tui binas Ele precisa de conhecimentos técnicos enormes. A fase romantica da aviação já passou — diz um rcpresentante do Sindicato.
O piloto, antigamente, tinha qu;
aprender como sair de dificuldades. Hoje, ele precisa aprender a não entrar em
d.fiouldades. Para o Sindicato, o Brasil
não acompanhou essa evolução, e hoje
está sentindo o impacto de uma tecnologia aeronáutica que não pára de crescer.
— Que fazem a Lufthansa e a Alitália, por exemplo? Seus pilotos já começam a voar em jatinhos. em suas próprias escolas — observa o dirigente sindical
Acha o Sindicato que o crescimento
do mercado de tripulação técnica é mui to pequeno - embora não tenha numeros exatos — porque os aviões modernos
exigem cada vez menos tripulantes técnicos, e muito mais os não técnicos icomissários l.
Desde que a Panair foi fechada, em
1965. não houve crescimento. Havia, naqúelà época, 3 192 pilotos na aviação comercial. Muitos deles saíram cio pais e
apenas 2 257 continuaram empregados.
Até 1970, nada aconteceu. Houve, então,
um pequeno aumento na demanda de pilotos, em conseqüência da importação de
equipamentos novos.
O que ocorreu íoi uma concentração
das empresas numa área mais rentável
e c o n o m icamente, compreendida por
Rio—São Paulo—Brasília—Belo Hõrizonte, abandonando-se completamente o in-

terior. Dos 403 aeroportos com operação
prevista no Plano Nacional de Viaeão,
apenas 130 estão operando.

Nú meros
As estatísticas de formação de pilotos nos aeroclnbes, fornecidas pelo DAC.
são deficientes. Elas registram, até o ano
os que prestaram o
passado, somente
exame teórico, "talvez para fugir do serviço militar". Só a partir deste ano está
sendo feito um controle dos que prestam
todos cs exames, e efetivamente ganham
breve.
A paralisação de fabricação do Paulistinha, que era feito pela Neiva, tevr
seus resultados registrados na estatística
de pilotos, de 1960 a 1963, o.s números
não cresceram: 424, 431, 434 e 434.
Peles números deste ano, verifica-se
que há uma evasão da ordem de 40% entre os que se inscrevem e os que efetivamente fazem todas as provas. Assim, dos
729 pilotos que prestavam exames teóricos nos aeroclnbes em 1973, menos de
mil efetivamente se brevetararn com
exames completos.
De acordo com o Aeroclube de Nova
Iguaçu, os pilotos se formam para a
aviação comercial I minoria >, para pilotar seus próprios aviões e para fins-desemana. Para as 40 horas exigidas, gasta-se aproximadamente CrS 5 mil. Dai
até chegar a piloto comercial, são exigidas mais 160 horas. Para chegar a voar
numa empresa de linhas aéreas regulares, é exigido o certificado de vôo por
instrumento, depois de completadas 250
horas. Isso significa que um piloto leva
quase dois anos de aprendizado para poder candidatar-se a uma vaga de co-piloto de Avro, com um salário de aproximadaménte CrS 4 mil.

Varig forma 10por ano em P. Alegre
A Varig é a única das quatro empresas brasileiras de linhas rcgulare.s que
tem sua própria escola de formação de
pilotos, embora admita que procura con"com experiência" A
.tratar profissionais
empresa confirma a falta de mão-deobra qualificada no setor, mas diz que há
tendência de normalização no decorrer
deste ano.
A escola funciona em Porto Alegre
e começou a formar pilotos em 1952, em
cursos de duração média de 14 meses,
tendo já diplomados 261 pilotos. A média
de formação anual é de 40 pilotos que

atendem às necessidades atuais da Vaiig.

Números
Dentre os pilotos formados pela Varig, há 12 comandantes, 23 primeiros-oficiais, 37 segundos-oficiais de Boeing-707.
um segundo-of icial de DC-8, nove comandantes e nove primeiros-oficiais dc
Boeing-727, 10 comandantes e 14 primeiros-oficiais dc Electra, 24 comandantes
e 49 co-pilotos de Avro, dois comandantes e 24 co-piloto.s de Hirondelle.

O.s treinamentos práticos de vôo são
f ilos em Porto Alegre em aviões moncmotores, bimotores e link-trainers. Há
quatro simuladores de vôo em operação:
os de BÓèing-707* Avro e Boeing-727 são
no Rio, e do Eletra, em São Paulo. Está
prevista para este ano a instai:ção do simulador do DC-10.
Para ser piloto da Varig. é preciso
ter licença de piloto privado, ter entre 18
e 24 anos e obter aprovação em seleção
médica, psicotécnica e de conhecimentos
de Português, Matemática, Física, Conhecimentos Técnicos, Navegação Aérea,
Tráfego Aéreo, Meteorologia e Aerodinamica

COMUNICADO
Levamos ao conhecimento dos nossos clientes
e amigos e do público em geral, que mediante
aprovação do Banco Central do Brasil,
as agências do Banco de Minas Gerais serão
integradas à Rede do Banco Real a partir
do dia 2 de maio próximo.
BANCO REAL b.a.
BANCO DE MINAS GERAIS
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Nível dos cândida los
à Forca Aérea baixa
São Paulo i Sucursal I —
A cada ano, entre 100 e 150
aspirantes saem da Academia de Força Aérea, em Pirassununga, para tentar ingressar na carreira de oficiai aviador. Atualmente
sáo 3 mil os pilotos militares formados, número suficiente para atender às necessidades do Ministério da
Aeronáutica.

A aviação militar, ao cuntrário da civil, não enfrenta
crise de quantidade, mas se
re sente de problemas de
qualidade: segundo os diretores da escola dc Pirassununga, o nivel cultural e intelectual dos jovens que se
candidatam á carreira vem
decrescendo.

Sei eção
De 1941 a 1971 100 mil
pessoas se submeteram aos
testes na Academa de Força Aérea e desse total apenas 2 384 — nestes 30 anos
— conseguiram sair oficiais
aviadores, dos quais 8 4
eram estrangeiros.
A crise de qualidade é
concreta, embora o Ministério da Aeronática não tenha ainda sido atingido por
ela. Este ano o número de
inscritos chegou a 2 500. dos
quais 300 foram eliminados
na primeira prova escrita
do concurso de admissão,
uma espécie de vestibular.
Dos 2 200 restantes, só 700
foram aprovados em todo
o exame: e depois da.s provas escritas, 315 passaram
pelos testes de saúde e psicotécnicos.
E este número reduzido
ainda náo corresponde à
turma que iniciará o primeiro dos quatro anos do
Curso de Formação de Pl!otos. Os 315 aprovados dedicam-se agora — até 10 horas por dia — aos treinamentos de vôo solo — teste
que dá direito a uma espécie de carteira de habilltação. feito após as 20 primeiras horas de vôo do iniciánte.
O candidato tem que voai
sozinho num Uirapuru monomotor. realizando todas
as operações de pouso e decolagem'— e se não conseguir fazê-lo é automáticamente afastado da Academia. Este exame vem eliminando em média 30'.;, dos
candidatos.
. Depois dessa rigorosa seleção. o candidato inicia o
curso de formação, cujos
dois primeiros anos dão instração cientifica equivalente aos dois anos iniciais do
curso de Engenharia das
universidades, além da instrução militar e educação
fisica. O currículo corresponde também ao do Instituto Tecnológico da Aeronau tica, de São José dos
Campos: Matemática, Fisica, Química, Desenho Técnico, Higiene Militar, Organização Militar, além de
Instrução dc Vôo num total
de 20 horas nos dois primeiros meses do ano letivo.
No terceiro ano os cadêt?s não têm qualquer instrução de vôo. dedicando-se

exclusivamente aos estudos
de Ciências Humanas e So-*
ciais, que abrangem Admlnistração. Inglês, Português,
Psicologia. Problemas Brasileiros. Direito. Processo Decisórlo e Organização e Métodos.
No ano seguinte, o quarto,
os alunos ganham instrução
básica e avançada de vôo
em treinadores simulados
•os link-trainersi, além de
instrução teórica e especializada de navegação aerodinamica, balística, propulsão
a jato e termodinâmica.
São também obrigados a
realizar 150 horas de vôo
em aparelhos T-37 i jatos),•
da Cessna, com velocidade
máxima de 700 quilômetros.
O índice de elimhração
dos estudantes continua ao
longo do curso. A Academia
sofre uma perda de 20% do'
número de aprovados nos
testes iniciais, devido à desistència ia maioria dos desistentes se engana a respeito do curso, pensando
que se trata só de instrução
de võo), reprovação na Afa
só é permitida -a dependència de duas matérias e ninguem repete anoi e proble-'
mas de saúde.
Durante o curso, recebem
—
bolsa-de-estudo
uma
CrS 250.00 no primeiro ano,
CrS 400 00 no segi .:'j í terceiro e CrS 600.00 .o quarto
— -além da alimentação e
alojamento, uma programação social freqüente, esporte e atividades culturais.
Nas horas de folga, é possivei se fazerem exercícios
com phr.iadc *es.
Transformados em aspirantes. após os quatro anos
de estudo, eles seguem para
o CATRE — Centro de Aplicação Tática e Recompletamento de Equipagens —
unidade do Ministério da
Aeronáutica em Natal, onde
permanecem durante u rri
ano. Em seguida são distridiversasbuidos
pelas
funções da FAB. No CATRE, voam em a', iões Xav-ante e aprendem tudo sobre aparelhos mais sofisticados, como os Mirage e os
Phantom. Seis meses d e
""RE
permanência no CA
transformam o aspirante
em segundo-tenente — inicio da carreira de oficial
aviador, com salário de
CrS 2 5r"J,00.
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Um dos principais prob emas da Academia, segundo
os diretores de ensino, c a
perda de prestigio da carreira militar entre o.s jovens, devido "à onda pacilista e uma série de outros
fatores", na opinião ao Coronel João Nunes, da AFA.
Além disso, os niveis salariais t a m b é m contribuem
liara afastar os jovens da
carreira.
— Em relação às profissões liberais, o militar ganha pouco — diz o Coronel
Nunes, e exemplifica — um
tenente-aviador ganha CrS
2 500.00 é quando chega a
coronel passa a receber Cr$
7 500,00. O maior salário da
hierarquia dá Aeronáutica,

o de Brlgaderio, nao ultrapassa CrS ll mil,
Estes niveis levam a maioria a fazer o CFOR durante
a permanência no CATRE,
o que lhes permite traballiár para as empresas comerciais, onde ganham melhor. A desinformação também concorre para o desencanto düh ri te o curso:
— Eles têm uma imagem
falsa do oficial aviador.
Muita gente entra aqui
pensando que vai pilotar
um avião o dia inteiro e que
inclusive cada um terá seu
próprio avião. Esquecem
que, para que um voe, é
preciso que haja cinco trabalhando no chão — diz o
Coronel Nunes.

JORNAL DO BRASIL

Domingo, 20/4/7*1
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TRANSPORTES

l.° Cadomo

Plano de aproveitamento
de bacias fluviais para
transporte está definido

Programa apíu a em ferrovias
Vr$ 20 bilhões em cinco anos
O Plano Nacional cie Vi...áo prevê
investimentos da ordem dc CrS 20 bllhões na modernização o ampliação do
sistema ferroviário brasileiro para o
qüinqüênio 7-1/78, dando prioridade aos
programas relativos aos Corredores de
Exportação — onde serão aplicados
CrS 1 400 milhões somente este ano — e
Corredores de Transporte — CrS 0G5 milhões.
Relegadas a uma posição secundaria
ítâ política de transportes de Governos
anteriores, as ferrovias apenas recentemente adquiriram infra-estrutura para
suportar investimentos de grande vulto.

Quadro atual
Com 30 6112 quilômetros dc linhas,
dos quais 24,3 mil da Rede Ferroviária
Federal ias outras linhas dividem-se entre a Ferrovia Pauli-ta S.A, com 5 252
Perus-quilômetros, e a Vitória-Minas,
Pirapora. Campos do Jordão, Votorantim
O Amapá i, o sistema ferroviário brasiloiro transportou, no ano passado, 14,3 bllhões de toneladas/quilômetro úteis, o
que representa apenas 17'-; de todas as
mercadorias embarcadas no pais.
A bitola de l,6m está implantada em
apenas 1 724 quilômetros, cerca de 7*:; da
malha ferroviária, coberta em sua quase
tonalidade pela bitola métrica. A falta de
unificação de bitolas provoca inúmeros
problemas cr/m a transferência da carga
liara outros vagões, criando a necessitade de transposição de linhas, o que onera extremamente o custo do transporte
ferroviário.
O minério e as mercadorias homogencas náo perecíveis representam a maior
parte do volume de carga transportado
por ferrovias. No ano passado, somente
os terminais de Brisamar, no porto de Sepetiba, e Arará, no porto do Rio dc Janeiro, exportaram 4 100 mü toneladas de
minério de ferro.
ü"-rrrm^-__i-.I. gasto no transporte
dc u'ma tonelada cie cargfi-pcr ferr_ivla_
corresponde à metade do exigido pela rodovia. embora esta conte com a vanta-

gem de poder levar as mercadorias do
local de embarque até o ponto exato de
desembarque, sem baldeaçáo.
O Plano Nacional de Viação dctennlna a construção de 2 303 quilômetros de
novas ferrovias ao preço de CrS 5 bilhões
e 500 milhões, do.s quais CrS 300 milhões
serão gastos na ligação São Paulo—Belo
Horizonte <830 quilômetrosi cujas obras
di verão iniciar-se ainda este ano.
Além da promessa de melhoria dos
li 908 quilômetros de linhas existentes, o
Plano prevê a construção dos pátios de
Arará e Engenheiro São Paulo, do pátio
c estação de Brasília, e a compra de
equipamentos para movimentação de
cargas nos terminais, nos quais serão
aplicados CrS 211 milhões.
Estão também previstas as aquisiçõss de GS12 locomotivas (para se juntarem ás 1819 unidades já existentes),
1G G54 vagões, 94 carros de passageiros e
12 automotrizes, num custo total de CrS
4 447 milhões. Técnicos da Rede Ferroviária Federal comentam, no entanto,
que há um déficit de mais de 300 carros
somente no transporte ferroviário suburbano.

Passageiros
Em 1973, mais de 11 bilhões de passageiros/qüilómetro viajaram dc trem,
dos quais 8 bilhões pela RFF e três pelas
demais ferrovias. No mesmo período, 250
bilhões de passageiro/quilômetro viajaram por rodovia, incluindo-se transporte
em ônibus, caminhões e carros de passeio. Essa desproporção de passageiros
por meio de transporte deve-se aos gran,de investimentos feitos nos últimos 2
anos no sistema rodoviário brasileiro,
que tornou a viagem por estrada de rodag.-.m mais rápida do que por ferrovias.
Das 14 divisões da Rede Ferroviária
Fclrrai. 12 apresentaram déficit no ano
passado. As duas únicas ferrovias superavitárias foram a Teresa-Cristina, responsável pelo transporte dc carvão em
Santa Catarina, c a Santcs-Jundiai i9a.
-ão... jate proporcionou um superávit
de C:rS 42 milhões?"" -•

7 ecnico prefere o Irem eléinco
A crise do petróleo e seus efeitos e
as,declarações do Ministro dos Transportes, General Dirceu Nogueira, anunciando "a concentração de esforços do pais
na ampliação da rede ferroviária brasileira nos próximos quatro anos" são os
pontos de apoio de um grupo carioca de
engenheiros de tráfego que defende a
necessidade da eletrificação do transporte de massas no Rio.
Para mostrar a importância da eletrificação. o grupo de engenheiros dá
apenas um exemplo: se a Central do
Brasil triplicar a sua capacidade atual
de transporte de passageiros, o Rio economizará. por dia, CrS 190 milhões gastes cm combustíveis pela frota de ônibus
cm movimento.

Desequilíbrio
Tanto esse como outros números c
dados, o grupo t formado pela CED —
Consultores de Engenharia c Desenvolvimento S.A.i apresentará ao Geipot, como
parte de uma pesquisa contratada, cujos
resultados finais serão conhecidos dentro
de um ano.
Segundo um dos engenheiros da empresa — Geraldo Reis Carvalho — há
um grande desequilíbrio no sistema de
transporte de massas vigente no Grande
Rio, onde 75% das pessoas que se locomovem diariamente utilizam o tráfego
rodoviário e o restante é dividido entre
e hidrovias
as ferrovias suburbanas
i barcas Rio—Niterói I. Para diminuir o
a'.to índice oferecido pelo tráfego rodoviário, além da eletrificação, ele defende
também um estudo maior sobre o aprono
veitamento da baia de Guanabara
"Há condições
transporte de passageiros.
perfeitas para a implantação de barcas
(tipo Rio—-Niterói) ligando Botafogo à
Ilha do Governador; o transporte hidroviário, apesar de depender do petróleo,
è bem mais econômico que o dc ônibus",
di_ ele. A viabilidade de unia linha de
barcas entre Botafogo é Governador é
real e o Estado pensa nela há cerca de
três anos. As barcas teriam paradas no
Flamengo, Centro, Caju, Galeão e Ramos.

O jíiislo <Io ônibus
Da pesquisa encomendada pelo Geipot. a CED já tem o.s números básicos
para tirar'conclusões. Os ônibus transportam diariamente 3 milhões e 276 mil
pasageiros nos Rio (mais 1 milhão e 951
mil nas cidades que compõem o Grande
Rio); os automóveis particulares, também por dia, transportam 714 mil pessoas (mais 100 mil nas cidades do Grande Rio); os táxis, colaboram com 200 mil
passageiros (mais 23 mil nas cidade do
Grande Rioi: as barcas transportam no
total 180 mil passageiros diários e os
trens I Central _ Leopoldina) entram
com um total de 450 mil pessoas transportadas. Com isso, a área metropolitana
do Rio de Janeiro tem um movimento
diário dc 6 milhões e 900 mil passageiros,
dos quais, 5 milhões e 227 mil (757r) se
locomovem em ônibus.
— Só o consumo dc óleo diesel — diz
outro engenheiro da CED, Arnaldo Cardoso Pires — vai a 480 milhões de litros
diários na área, o que representa um
gasto cie Cr$ 380 milhões de combustível,
também diário, feito por ônibus.
Há ainda um outro dado importante,
segundo o engenheiro Arnaldo Cardoso

Pires. "De todo o óleo diesel consumido
diariamente no pais inteiro — 7 bilhões
de litros — 17% é gasto em transporte
urbano." Diante desses dados e diante da
crise de petróleo — o combustível aumentou três vezes nos últimos quatro
do transporte
meses — a ferrovlarizaçáo
"inclusives recode massas parece ser
mendável".
"E' simplesmente insignificante o
número de passageiros transportados peIa rede ferroviária urbana do Rio", diz
o engenheiro Geraldo Reis Carvalho.
"São 450 mil p.ssoas diárias, 7% do total
que se locomove no Grande Rio. A triplicação desse número significaria uma
economia diária de CrS 190 milhões relativos a combustível. E iria de encontro
às características da população ativa da
cidade. Das pessoas que trabalham, estudam ou exercem outras atividades no
Grande Rio, 64% residem nas áreas de influéncia das ferrovias implantadas. Logo,
melhorando os trens, estaríamos atendendo mais da metade dessa população."
— Além da economia dc combustívei, isso contribuiria para diminuir o volume de tráfego rodoviário, diz o engenheiro Geraldo Reis Carvalho. A ferroviarizaçâo é uma tendência natural nos
centros mais avançados. Na Europa toda.
40% dos passageiros transportados diariamente viajam de trem, contra 30CY
que se utilizam dos meios rodoviários. As
hidrovias de lá também têm grande
atuação no setor, contribuindo com 28%,
ficando o restante — 2% — por conta do
tráfego aéreo.

O gasto do Irem
Enquanto todos os ônibus do Grande
Rio gastam por dia CrS 380 milhões em
óleo diesel consumido, os trens que servem à mesma área fazendo parte do sistema de transprte de massas consomem
180 milhões de kW/h por ano. Tomando
—
por base o preço atual do kW/h
CrS 0,0278 —.o gasto anual sobe a CrS 5
milhões. Se a capacidade de tra sporte
ferroviário for triplicada, este total irá
a CrS '5 milhões anuais.
_ Contudo — diz o engenheiro Arnaldo Cardoso Pires — a ferrovlarizaçáo,
tanto na área do transporte de massa
como em âmbito nacional, precisa ser
uma medida de aplicação gradativa. Do
contrário, poderá trazer um colapso ao
sistema rodoviário.
Quanto à lerroviarização do transporte urbano, os engenheiros da CED
acreditam que o ponto dc partida para
sua implantação está na criação de uma
empresa subsidiária da Rede Ferroviaria Federal com atuação em âmbito mel.ropolitano, no Rio e em São Paulo.
No quadro que se segue, estabelecido
pelos engenheiros da CED, é feita, uma
comparação entre a distribuição do
transporte em geral do Brasil e da Europa. "Através desses números" — dizem
eles — "é fácil verificar o desequilíbrio
existente no Brasil. Na Europa, além do
alto índice de hidroviarização, quase a
metade do transporte — 40''f - tem tra.
cão elétrica.
Ura.sil Europa
%
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

rodoviário 75
ferroviário 14
hidroviário 10
aeroviário

Com renda fixa, segurança

%
30
40
28
2

Já está definido um amplo programa nacional
dc aproveitamento das bacias fluviais como meios
de transporte, onde se incluem alguns projetos ambiciosos corno o dc uma hidrovla internacional que
no futuro poderá ligar Belém c Buenos Aires.
Os estudos, concluídos recentemente, definiram
as prioridades básicas dc 11 bacias, além das pos-iibilidades de interligação de sete delas. Algumas
.'bras Incluídas no programa foram realizadas — n
estão em andamento — cm São Paulo c no Rio
Grande do Sul. mas o novo Governo ainda náo
anunciou seu programa para o setor.
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Mais perto de suas obras para QRASILIT
um total atendimento

J

Obras caras
O principal problema para a construção dc hidrovias é o alto custo dessas obras, em relação a
outros meios de transporte, segundo técnicos no assunto. Mas isto é compensado, por outro lado, pelas possibilidades paralelas de aproveitamento dos
rios em projetos conjugados com hidrelétricas c irrlgação racional, numa linha, ou abastecimento dc
água e defesa contra inundações, em outra.
Os estudos sobre hidrovias e navegação no Brnsil foram concluídos recentemente por uni consórcio franco-brasileiro. São alinhadas todas as razões para uma opção hidroviária, no caso brasileiro — um pais privilegiado quanto a cursos dágua
— mas qualquer esforço determinado, neste sentido. dependeria exclusivamente dc uma decisão de
Governo, principalmente em função dos custos.
Atualmente, no pais, desenvolvem-se projetos
hidroviários em São Paulo, para aproveitamento
do rio Tietê, como continuidade pelo rio Paraná;
no Rio Grande do Sul, no rio Jacuí, enquanto na
Amazônia o esforço oficial é mais para auxilio à
navegação, mantendo os rios balizados.
Com prioridade um para estudos, o consórcio
apontou nove trechos: rio Madeira, dc Porto Velho
a Guajará-Mirim (aqui poderá haver aproveitamento hidrelétrico); rios Xingu e Tapajós, desde a
Transamazônica a São Félix do Xingu e Jacareacanga, respectivamente: rios Pindaré e Pajeú, no
Maranhão: rio Tietê — a hidrovla que serviria ao
Grande São Paulo.
Também o rio São Francisco, da foz a Piranhas i trecho após a cachoeira de Paulo Afonsoi.
Aqui, diz o estudo, se for resolvido o problema do
acesso à barra, o melhoramento do baixo rio seria fácil, o que o transformaria "numa Unha de. In* — dú_>-_-a~
juste ao -mar.São apontados, ainda, os rios Paranaiba e Cuiabá, este próximo à Capital do Mato Grosso. Esta
definição de prioridades, segundo os estudos do consórcio, serviria de imediato para impedir a repetição
dc erros dos projetos isolados. Quer dizer, por falta
dc previsão para navegação, as barragens para hidrelétriças, quando for o caso. não devem ser construidas sem previsão de eclusas.

AVISO
CAPEMI - CAIXA DE PECÚLIO DOS MILITARES - BENEFICENTE

CADASTRAMENTO DE FIRMAS CONSTRUTORAS
A Caixa de Pecúlio cios AAilitares-Beneficente, com sede \\ã
Guanabara, visando atualizar o cadas+ro de firmas construtoras, convida as firmas interessadas a comparecerem à Divisão
de Empreendimentos imobiliários, na Rua Senador Dantas 11 7,
sala 13Ú1, onde serão prestados os esclarecimentos necessários,
no horário das 09:00 às 17:00 horas.
As firmas que se cadastrarem na CAPEMI serão convocadas sistematicamente através de cartas-convite para concorrer
nas incorporações imobiliárias dessa Fn1 idade.
Ass.

Diretor

Dept.0

do

Iftd-

Caixa Econômica Federa
TOMADA DE PREÇOS
N.° 6/74

Mèlliòráiiienlos
O estudo do consórcio, no capitulo de melhoramentos gerais, sugeriu prioridade um para alguns
trechos de rios. Um deles o do rio Madeira, da foz
a Porto Velho; outro o rio Tocantins, da foz a Tucuruí. Neste caso, os estudos foram adiantados um
pouco, para definir a viabilidade de escoar, por via
fluvial, o minério da serra dos Carajás, que seria
até Belém, pelo rio.
Para o Rio Grande do Sul, sugere melhoramentos nos rios Jacuí e Taquari, a justante das barragens eclusadas de Amarápolis e Anel de D. Marco,
para dotar o estado de duas' importantes vias de
navegação.
Com relação a aumento de gabaritos, o consórcio apontou o rio Tocantins, de Tucurui a Marabá (ainda no projeto de escoamento do minério
da serra dos Carajási; o São Francisco, de Pirapora a Juazeiro; Parnaibas. de Boa Esperança c Uruçuí; e o rio Jacuí, novamente no Rio Grande do Sul.

Gaúchos já coutam coni
.) in il km de hidrovias

Imobiliário.

A CAIXA ECONÔMICA FEDER/H - FILIAL DA GUANABARA torna público,
às :0:00 heras do dia 14 de maio,
para conhecimento dos interessados, que,
e Conlratecões, receberá propostas
Compras
de
Permanente
a
Comissão
peranle
dò
instalação
e
construção
prédio para a AGÊNCIA CASCADURA,
para obras de
localizada na Av. Ernani Cardoso, 49/51.
O edital contendo as condições para a presente Tomada de Preços e maiotes informações que poderão ser prestadas encontram-se no Departamento de
Administração — Divisão de Patrimônio - Comissão Permanente de Compras e
- 7.° andar - sala 704, no hoContratações - na Rua Senador Dantas n.° 14
rário das 9:00 às 17:00 horas.
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Porto Alegre i Sucursal i - O total de hidrovias
no Rio Grande do Sul foi elevado dc 700 quilômetros
para 3 mil com a conclusão da barragem eciusada
de Bom Retiro, no rio Taquari. e da primeira etapa do terminal rodo-ferro-hidroviário de Estrela,
prevista para este ano.
se somarão as exten'sõé.s Por esse complexo, onde
navegáveis do-Jacuí, Taquari- e Jaguatião com
a lagoa dos Patos e a lagoa Mirim, o.s gaúchos poderão levar ao porto de Rio Grande no próximo ano
2 milhões de toneladas dc suas safras, segundo estudo da Secretaria dos Transportes.

Aumento
Apesar das deficiências de infra-estrutura, com
—
carregamentos feitos em portos improvisados
Taquari e Mariante — e em vários ancoradourqs
ao.longo da lagoa dos Patos, a carga transportada
por hidrovia para Rio Grande, em 1973, atingiu a
550 mil toneladas, isto é, 23% do total.
Já este ano, as hidrovias darão uma importanti; colaboração no deslocamento das safras, principaimente de .soja, graças á recente inauguração
da barragem eclusa de Amarópolis, a terceira do
Rio Jacuí. estendendo a navegação — nesse rio —
para 300 km.
O atual conjunto de hidrovias, através de terminais complemen tares — rodo-hidrp-ferroyiárlos
— deverá estender sua zona de influência a todo o
Estado, aliviando o tráfego rodoviário e barateando enormemente o frete. Segundo pesquisa citada
pelo diretor do Departamento Estadual de Portos,
Rio e Canais, Sr. Sérgio Mattc, com um litro dc
combustível é possivel transportar uma tonelada
de carga a 120 km por hidrovia, a 97 km por ferrovia e a 28 km por rodovia.
Já se chegou à conclusão também, diz o Sr.
Sérgio Mattc, de que os custos de transporte, considerandò uma tabela com índices de 1 a 15, é de
um em hidrovia, cinco em ferrovia e entre 12 c 15
em rodovia.
Além da ampliação das vias navegáveis, o programa de transporte por hidrovias gaúchas vem
sendo incentivado também através de financiamentos da Sunamam à construção de embarcações.
O Rio Grande do Sul vem se equipando com
uma frota moderna, construída em seu próprio cstaleiro tSói. Já foram financiadas 40 embarcações
num total de 24100 t. estando programados recursos para outras 20 mil t. A maioria das frotas
tem barcos de 1 250 t, com calado de 2.50 m, dlmensoes permissíveis nas-hidrovias gaúchas.
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CONCERTO - Hoje ès 22 horas
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Caderno

Nordestinos são os que
mais uecessitaiii <1<»
auxílio na Rodoviária
Os nordestinos são os que dão mais trabalho
de Atendimento Social cia Rodoviária Noao setor "pois
muitos saltam cios ônibus sein saber
vo Rio,
por que vieram ou tentando encontrar um parente
que veio para o Rio de Janeiro c não escreve há
mais cie 10 anos", explica a chefe cia equipe de serviço, Sra. Juci da. Silva Guarani Dantas.
Mas o atendimento não é apenas para os nordestinos. Há também as necessidades de encaminhamento a hospitais, triagem e envio de menores
ao Juizado, socorro urgente, autorização para viagens de menores, procura de empregos, facilidad''
para conseguir carteiras de saúde, e até dinheiro
ou mamadeira para os que vão viajar.
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A instalação de uma ponte metálica de 100 metros de largura, cobrindo
as 14 pistas de tráfego da Presidente
Vargas, na altura da Praça Onze, será
a próxima grande etapa das obras do
Lote 21 do metrô carioca, que foi iniciado há cerca de um ano e já tem 300
metros de galerias cm andamento.
Com 1 700 metros dc extensão, o
Lote 21 vai da Central do.Brasil ao Largo do Estádio, incluindo duas estações;
Cidade Nova e Estácio. Esta, terá dois
andares subterrâneos, a exemplo da do
Largo da Carioca para. no futuro, receber sinuritancamente os trens das Linhas 1 e 2 da rede básica do metrô.

08m
35m

A CHUVA
cm mm! recolhida no Pov
to da Praça 15 de Novembro, cidade do Rio de Janeiro:
2,9
123,0

Nas
últimas 24 horas
Acumulada
este més
em
abril
Normal
Acumulada
este ano
|
> Normal anual

1EMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

116,2
2-16,5
1 07..8

A LUA
Amaionas - Pari — Tempo nublado com pancadas esparsas. Temperatura estável. Máxima 30,5. MÍnima 24.

cercado

Freitas,

Chagas

SETEMBRO

NOVA

Para que a vala. de largura variável
entre 14 e 25 metros, possa atravessar
as 14 pistas de tráfego da Presidente
Vargas, a Construtora Mendes Jr. —
responsável pelo Lote 21 — realizará
ainda duas etapas de trabalho, ambas
rede
relativas ao remanejamento da
subterrânea de serviços públicos exi.stente sob o asfalto da Avenida. Atualmente,
o remanejamento vem sendo feito sob
a antiga Praça Onze e as etapas restantes correspondem às pistas laterais da
Presidente Vargas.
Este complexo serviço deverá estar
concluído, segundo o.s engenheiros, até
setembro, quando será instalada a ponte
de estrutura metálica para que, debaixo
dela os operários possam cavar a galeria do metrô. Estas etapas foram planejadas visando a menor interferência
possível das obras na travessia da Presidente Vargas, segundo os técnicos da
Mendes Jr.
Após a avenida, o trecho Central—
Estácio do metrô tomará o eixo da Rua
Júlio do Carmo e terá sua primeira estação — Cidade Nova — na altura da
Rua Carmo Neto. Atualmente, são as
obras desta parte que estão sendo atacadas Centre o Viaduto São Sebastião c
a Carmo Netoi pois o restante do Lote
— 1 400 metros — ainda está em fase
de desapropriações c demolições. Nesta

Maranhão - Tempo nublado com
panaedas esparsas. Temperatura eiMinima 23,3.
30,J.
Máxima
lável.
Paraib» — Pernambuco — Tempo
estável. Mátemperatura
nubíado,
xim. 28,2. Minima 23,4.

DE

Alagoas - Sergipe — Tempo numelhoria.
com
blado
período de
Temperatura estável. Máxima 29,-1.
Minima 23,2.
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22
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28 DE

OS VENTOS

Bahia — Tempo nublado com pancadas esparsas. Temperatura estável.
Máxima 31,4. Minima 24,8.

O

Mato Grosso — Tsmpo bom com
n.-buiosidade no Sul e Sudoeste c
nublado com pancadas esparsas nas
estaTemperatura
regiões.
demais
vel. Máxima 23,4. Minima 17,4.
Goiás — Tempo nublado pela manhã, inslabiüzando se ã tarde. Temperatura estável. Máxima 27,2. Minima 19,8.

SUL

Distrito Federal - Tempo nublado
com pancadas esparsas, passando a
Máestável.
Temperatura
instável
xima 26,2. Minima 17,9.
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a Este de
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Minas Gerais — Tempo Instável,
no
esparsas
cem
chuvas
período,
melhoria no Triângulo e Sul do Estado. Temperatura estável. Máxima
20,1. Minima 18,4.

MARÉS
Rio-Nitffrói — Baixa-mar: 2h 40m/
0,7m e I4h 59m/0,4m. Preamar: óh
Cabo
17m/l,!m e 23h 49m/l,lm.
Frio — Baixa-mar: lh 17m/0,8m e
Preamar;
5h
Um
44m 0,4m.
13h
0,°m e 21 h 45m/0,°m. Angra dos
Reis — Balxa-mãri 2h 04m/0,7m c
'0.9m
Preamar: 41, 58nv'
I7h
35m
l,0m . 22h 15m/l,0m.

São Pauto — Tempo nublado ainda suietto a precipitações esparsas,
melhorando no período, no Nr;rte.
e
Bom ,çom nebulosidade variável
nevoeiros
esparso*.
p*!a
possíveis
manhã nas demais regiões do Estadc. Temperatura em ligeira elevação.
Máxima
16,2. Mínima 14.
Rio Grande do Sul -_ Tempo bom
Possíveis
com
pouca nebulosidade.
nevoeiros esparsos pela manhã. Tempçratura cm ligeira elevação.
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parte já atacada existem 300 metros dc
galeria iniciados, ocupando 550 operarios. A grande preocupação dos engenheiros da Mendes Jr. se volta para o
estudo das fundações do prédio da Cervejaria Brahma, que não serão afetados.
No prosseguimento da parte em
obras, o Lote 21 irá demolir parte dos
fundos do Hospital São Francisco de
Assis e passar a 15 metros do gasõmetro na Rua Carmo Neto, quando então
serão elaborados estudos especiais para
a perfuração da vala. Na próxima semana, o.s engenheiros começarão a trabaIhar no terreno da quadra da Escola de
Samba Unidos de São Carlos, já desapropriada e em final de mudança.
Do Viaduto São Sebastião ao Estácio, a Mendes Jr. terá que instalar, ainda, outras cinco pontes metálicas auxiliares de tráfego: uma no cruzamento
da Marquês de Sapucai com a Benedito
Hipólito, outra no cruzamento da Pereira Franco com Rodrigues dos Santos
e as demais nos cruzamentos da Júlio
do Carmo com Carmo Neto, Neri Pinheiro e Visconde Duprat.
NÚMEROS
Segundo os engenheiros da Mendes
Jr. o Lote 21 irá consumir 800 mil sacos
cie cimento — 1/5 do total utilizado na
- 6 mil toneladas
Ponte Rio—Niterói
de ferro. 90 mil metros cúbicos de pedra
britada. 70 mil metros cúbicos de areia
6 G0 mil metros quadrados de madeira.
Para a abertura dos 1 700 metros cúbicos de vala e das duas estações será necessaria a remoção de 450 mil metros
cúbicos de terra.
Juntamente com o projeto do Centro Administrativo Estadual da Cidade
Nova, o Lote 21 do metrô carioca está
aos poucos extinguindo a República do
Mangue. Segundo a policia, a área abrigava, quando completa, cerca de 3 mil
mulheres e hoje, com as demolições já
realizadas, tem pouco mais de 600. A
extinção total da república deverá ocorrer ainda este ano.

LIVROS

SOVIÉTICOS

Convidamos os Srs. empresários, engenheiros, professores, bibliotecárias,
médicos, estudantes, especialistas e público em geral, a visitarem o STAND
M.° 5, da LIVRARIA PAGINA, na tradicional FEIRA DO LIVRO que este ano se
realiza no LAROO DO MACHADO, durante a semana das 9 às 22 horas e aos
domingos e feriados das 16 às 22 horas.Nesse STAND todos encontrarão livros técnicos e científicos soviéticos a
cinco cruzeiros poderão adquirir
preços excepcionais. Com um, dois, três ou
de grandes descontos.
primorosos livros. As últimas novidades também gozam
Conheçam a LIVRARIA PAGINA, um ambiente acolhedor, atencioso e efi- 5.° andar, sala 511, onde
ciente, ê ali mesmo, na Rua das Marrecas, 40
todos encontrarão, permanentemente, as últimas novidades técnicas e científicas
ÍP
editadas em Moscou, URSS.

nublado.

COMIND - BANCO DE
INVESTIMENTO S.A.
Fundo Fiducial de Valores
ASSEMBLÉIA

GERAL

Ficam convidados os participantes do Fundo Fiducial de Valores, para comparecerem à Rua Conselheiro Crispiniano n.° 79 — 7° andar — São Paulo,
dia 9 de maio de 1974, às 16 horas, a fim de se
reunir em Assembléia Geral e deliberar sobre a
"Ordem
seguinte
do Dia":
a) examinar e aprovar as contas da Administração, relativas ao exercício findo em ....
31-12-73;
b) alteração da razão social do Fundo;
c) tomar conhecimento da nova denominação
social do Administrador;
d) alteração do Regulamento;
e) outros assuntos de interesse do Fundo.
São Paulo, 24 de abril de 1974.
COMIND - BANCO DE INVESTIMENTO S. A.
Administrador
Carlos P. B. Fagundes Osvan Nogueira
Diretor
Diretor

CORREÇÃO MONETÁRIA
DO ATIVO IMOBILIZADO
CURSO
"IOB — INFORMAÇÕES OBJETIVAS" fará realizar um curso sobre a Correção Monetária do Alivo
Imobilizado, que será ministrado pelo Dr. FUGIMI YAMASHITA, seu orientador Técnico . especialista
em legislação Tributária, o qual virá de São Põulo especialmente com esla finalidade.
LOCAL:

Teatro

DATA:

02 de

"MAI50N

DE

maio de

1974.

FRANCE"

M,30

—

Av.

Presidenle

às 17,30 (lotai

Antônio

Carlos,

58.

de 6 (seis) aulas.

HORÁRIO

Das 9 às 12 e das

PREÇO:

CrS 270,00 (duzcnlos e selenta cruzeiros) para os assinantes
(trezentos e cinqüenta cruzeiros) para os náo assinantes.

INSCRIÇÕES:

Telefones

de

"IOB"

e Cr$

350,00

252-1486 e 252-7B56

Será fornecido certificado

de comp.irecimento

aos que assistirem às seis aulas.
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O Governador Chagas
Freitas inaugurou ontem cinco passarelas —
duas na Avenida Brasil
e três na Estrada do Galeão — e a Praça Depufado índio do Brasil, exPraça Saiqui. em Vila
Vaiqúéire.
Uma das passarelas,
em frente ao Mercado
São Sebastião, permitiu
a retirada do local de um
sinal luminoso causador
de grande retenção de
tráfego, principalmente
de carros que se dirigiam
a Petrópolis.
PROGRAMA
O programa do Governador começou pela manhã. com a inaugurarão
da Praça Deputado índio do Brasil, que foi
t o talmente reformada,
ganhando duas quadras
de futebol, tim playqround. bancos e iluminação a mercúrio.
Em Irajá, em seguida,
o Governador inaugurou
uma passarela metálica,
na Avenida Brasil, em
frente à Rua Molière, e
que servirá à população
dos conjuntos habitadonais daquela área. Ainda
na mesma avenida, entregou a passarela, em
concreto, fronteira a o
Mercado São Sebastião.
O Sr. Chagas Freitas
sugeriu ao diretor d o
DER, Sr. Renato Almeida, a colocação de placas
recomendando às pessoas que só atravessem a
avenida nesses locais. As
demais inaugurações foram na Estrada do Galeão: uma passarela em
frente ao reembolsável
Aeronáutica e outra
junto às Escolas Brigadeiro Newton Braga e
Capitão Lemos Cunha:

São Jorge
tem duas
procissões
A semana de festas em
homenagem a São Jorge
encerra-se hoje, com procissões organizadas pelas
duas igrejas dedicadas ao
santo, «na localizada na
Rua Clarimundo de Melo,
nc bairro de Quintino, e outra na Praça da República.
A procissão da igreja de
Quintino seguirá pelas Ruas
Clarimundo de Melo, Nerval
Gouveia, República e Praça
de Quintino, após o que haverá bênção e quermesse. A
da igreja da Praça da Rcpública percorrerá as Ruas
da Constituição, 7 de Setembro e Avenida Chile.

Garantindo mais rendano futuro.
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Ir a já

Passarelas
e praça são
inauguradas

CONVITE

e previsão río tempo para bois nas
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O Atendimento Social
funciona na Rodoviária Novo Bio para orientar e ajudar a todas as pessoas com
pròblejnás que ali aparecem, vindas do interior ou
tentando voltar para sua
terra depois das decepções
da cidade grande. Os nordestinos formam entre a
maioria dos atendidos, pois
geralmente vêm acompanhados de mulheres e liIhos. não sabem ler nem escrover, não têm parentes no
Rio nem perspectivas cie
emprego.
— Inicialmente, nós fezemos uma triagem e encaminhamo.s aqueles que não
têm nenhum meio de vida
na Guanabara para o Albergue João .'.XIII, que
permite 15 pernoites e dá
alimentação para mulheres

c crianças, enquanto seus
maridos e pais procuram
arranjar algum emprego.
Dona Juci Dantas diz que,
mesmo sem dispor de uma
seção de colocação, tenta
encaminhar alguns deles
para as Bolsas de Empregos
do Ministério do Trabalho
e de algumas emissoras de
radio.
Sn dentro do período que
o albergue permite a estada não se consegue obter
uma colocação, o setor dc
Atendimento Social encaminha os nordestinos para a
Associação de Proteção aos
Nordestinos da Guanabara,
cujo presidente. Sr. Esperldião Agra. periodicamente
consegue obter da FAB lugare.» em aviões para o Norte e Nordeste.

Miüto trabalho
Há um sistema de recepção mor.ta.do para os
ônibus que chega.ii do Nordeste. Uma auxiliar — são
ao todo quatro, com rodízio
a cada seis horas — ficr na
plataforma de desembarque
e já estão tão acostumadas
com o .serviço que basta
olhar para saberem os que
necessitam de cri.ntação.
Quando o serviço aumc.ta
na pequena sala do setor,
•a recepção pode ser '.'' a
pelas Policia Feminina ou
pela Polícia M'litar.
Tudo funciona integrado:
a Polida Feminina (com
seis policiais a caía reis horas. durante o dia e à noite,
além de um ei. árregado),
a Polícia Militar, sob o comando 'o Ca.' ão Geraldo.
que diz não ter o efetivo
ideal, mas tem recebido
bastante apoio do novo comandante da corporação;
dois médicos de plantão, peIa manhã e á tarde; e o
Atendi" -mto Sócia' dc Dona Juci Dantas, que é considerado pelo Capitão Geralde intedo como o fa'
lado humano de
gra.".o e
todo o esquema.
No setor também funcloria o Posto do Juizado de
Menores tdo qual Dona Juci
Dantas é responsável), que
dá autorização para viagem
cie menores desacompanhados, d : 9 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira, bastantlf
aos responsáveis
apresentar duas fotos 3x4
e a certidão de nascimento
do menor. Também é feita

a triagem dc n enorcs
abandonados ou apanhados
fim pequenos furtjs dentro
da Rodoviária e o seu encaminhamento para o Juizado.
Dona Juci Dantas mostra
o relatório de atividades durante o més de março: 1 01C
recepções, 234 encaminhamentos, sendo que 106 pessoas foram para o Albergue
João XXIII, 26 para a Associação de Proteção aos Nordestinos. 78 iara o Juizado
de Menores e 24 para os
hospitais i muitas pessoas
vêm com guia de internação pedida por médicos
do interior, até cancerosos
e leprosos i; 1326 autorizações para viagem de menores; 350 travessias de pista ajudadas por policiais io
setor dispõe de cadeiras de
roda para travessias de Inválidos i.
Há muitos casos de pessoas que querem viajar e
não dispõe de dinheiro. O
Atendimento Social, que
dispõe apenas de uma pequena verba destinada pelo
brigadeiro Asccndino Leite,
da Fundação dos Terminais
Rodoviários, complementada muitas vezes por coletas
feitas entre as funcionárias,
procura atendei' com prioridade os casos graves e as
pessoas idosas e as mulheres, mas ainda sobram muitos podidos para os encarregados das empresas. Para
os mais jovens há sempre
a possibilidade de um biscate no cais do porto.

Casos
será fácil achar o telefone
e logo ele estará solto.
— Os garotos muitas vczes estão mesmo trabalhar.do e ficam nervosos ao serem detidos pelos guardas,
respondendo-lhes mal, chegando a dizer que vão passar a roubar, pois assim
serão presos com justiça, c
nós temos de ficar atentos
para não criar traumas ou
jogar alguém no meio dc
marginais — dizia a chefe
do setor.
Para o rapaz epilético já
se conseguiu a passagem c
não se sabe de onde aparece um sapato, último tipo,
saito alto, junto com a recomendação para a tri a r r a r
bem os cadarços. ''para o
senhor não cair." Para a senhora dc muitos filhos as
passagens foram trocadas
para o ônibus que sai à noite, depois dc muita conversá de Dona Juci Dantas
com o gerente da empresa;
o caso da mocinha foi mais
fácil, bastou um telefonema
para o representante da
Itaipemirim que revalidou a
passagem.

Em apenas 30 minutos,
num dia dc pouco movimento, foi possível observar
alguns cases no Atcndimento Social d a Rodoviária.
Dois garotos maltrapilhos
diziam ter vindo a pé de
Juiz de Fora; um outro estava sem nenhu m documento e com um par de sapatos mim embrulho; um
epilético precisa de passagem para Aparecida d n
Norte e também de calçados, pois não é permitido
viajar descalço; uma mulher com oito filhos perdeu o ônibus para Recife
e uma jovem chegou atrasada para pegar o de Fortaleza.
Dona Juci Dantas orienta
duas funcionárias. Os menores terão que contar a
sua história, para o cadastro, depois tentarão enconbrar a pessoa que vieram
procurar no Rio, se a sua
história é verdadeira, caso
contrário irão para o Juizado. O vendedor de sapatos
sabe onde está o patrão e

( asos

normais

São casos normais, diz Dona Juci Dantas, que o Comandante do policiamento
salienta fazer do trabalho
um sacerdócio, "talvez por
fazer parte dos adeptos da
Igreja Messiânica." Há dias
apareceu uma família de
nordestinos procurando um
parente ria Rua Conselheiro
Lafayette. mas náo sabia
em que número; uma fundonária percorreu os edífícios da rua^para achar o ta!
parente no penúltimo prédio.
- Entre os casos mais

tristes, está o de uma senhora que foi levar o filho
para viajar e na hora da
partida do ônibus ficou
muito emocionada e morreu. de nada adiantando o
socorro médico. Mas a compensação c obtida quando
o serviço consegue localizar
á filha dc uma senhora de
95 anos. que apareceu aqui
apenas de roupa dc dormir
c meia soquete, dizendo que
a filha i-hamí.va-sc Maluf
c morava em Copacabana:
foi localizada depois dc um
dia inteiro.

JORNAL DO BRASIL

Domingo, 20/4/74
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O salário mínimo estabelecido em 1973 estava 28,9',

55

~5,~

_,
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1960 u 11)70. A FCV alertava que
essa tendência vinha sendo obserrada desde 1962.
No seu pronunciamento no
Congresso, o Senador Franco
Montoro disse que. para a Fundaçco Getúlio Vargas, o salário
minimo de 195S eqüivaleria hoje
a CrS 600. A partir desta semana. ele passará para CrS 374,40.

Os números
Os defensores da política
econômica do Governo preferem
argumentar
utilizando
prazos
mais curtos. Desde que a economia iniciou sua fase de expansão acelerada, em 196S. as leis
do mercado teriam favorecido o
lraba'hador de maneira tal que
já seriam poucos — cm termos
proporcionais e em comparação
com outras épocas aqueles
que ainda recebiam o salário
minimo ou menos.
O Censo demográfico de
1970. do Instituto Brasileiro dc
Geografia e Estatística,
revela
que cerca dc 50'", das pessoas
economicamente ativas trabalhanam recebendo menos que o
salário minimo.
Para o Brasil
como um todo, esse representa o
último dado oficial.
Mas a Pesquisa Nacional
por A m o s t. a dc Domicílios
(PNAD), do mesmo Instituto,
realizada em 1972. fornece alguvias estatísticas sobre o assunto,
apesar dc ter sido divulgada
apenas parte do trabalho.
O Instituto Brasileiro de
Geografia c Estatísticas já publicou os volumes, que. cobrem
os Estados do Rio Grande do
Sul. Santa Catarina. Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Espirito Santo. Bahia. Sergipe. Alagoas. Pernambuco. Paraíba. Rio Grande do
Norte. Ceará. Piauí, Maranhão e
Distrito Federal. Pode-se estimar que quase a totalidade de
todo o sistema econômico brasileiro se localiza nessa zona.
Segundo o estudo, no quarto
trimestre dc 1972 15 475 641 pessoas estavam empregadas, distribuidas por esses Estados. Desse total, 6 6,16 462 viviam com
um salário mínimo ou menos, ou
seja, 43,2% dos 15.4 milhões.
Para ficar mais claro: cm cada
100 trabalhadores. 43 recebiam
de CrS 67.20 (1/4 do salário mirimo da época, o chão pelo qual

As desconfianças
Certamente toma um lugar
importante nesses debates a aiteração na metodologia do cá'.culo .do salário mínimo realizado cm 1968 pela Lei 5 451. do
Branco. ScGoverno Castelo
"o
novo salário minigundo ela.
mo será determinado de modo
a eqüivaler ao salário real médio dos últimos 24 meses, com
acréscimo dc previsão para compensação da metade, do resíduo
inflacionário fixado pelo Conselho Monetário Nacional e de
uma taxa fixada pelo Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral que traduza o aumento de produtividade no ano
anterior, na forma da Legislação vigente".
As desconfianças dos críticos
repousam, cm primeiro lugar, no
"acréscimo de
previsão da meiade do resíduo inflacionário fixado pelo Conselho Monetário
Nacional". Segundo eles, o cá!culo dc índices subestimados seria um dos fatores responsáveis
pela queda do salário real.
E. em segundo lugar, na "iaxa fixada
Ministério do
pelo
Planejamento e CoordenaçãoGeral que traduza o aumento de
produtividade no ano anterior".
Determinados críticos vinculam
os ganhos em produtividade com
o crescimento do Produto Interno Bruto. Enquanto o PIB mostra saltos na faixa dos 10'. as
taxas calculadas pelo Ministério
do Planejamento ficam em niveis mais abaixo.
Há poucos dias. o Senador
Franco Mon toro (MDB-SP) afirmou no Congresso que o indice.
de produtividade
nacional, nos
últimos 10 anes. cresceu
56%,
enquanto o salário minimo rea'
baixou 55'i. A explicação para
esse fato. segundo o parlamentar,
encontra-se na política salarial
adotada pelo Governo desde
11)64.
Em outubro do ano passado,
a Fundação Getúlio Vargas dcclafoit em um estudo que o salúrio minimo real du Guanabara tinha retrocedido 33X2% dc

se guiou

O orçamento
O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos

Carne

otd. mínima
PARA

(CRS)

Batata
¦,,..;.

kg

^6,00
9^00

kg

____
Café cm pó^

6,00
600 grs

Banana

7,5

21,30

dz

750 grs

9,75

Manleirja

750 grs

11,25

produtos
de 30-4-38

Decreto-lei 399
PESQUISAS: Cobertura

local

ai

quantidade,

.

-í
:

15,00
"~3,9_"'.'
12,00

1

definidas

12 75
Tolal
pelo

.

HORIZONTE
(CRS)

23,20
8,63
13,37

.71
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As empresas arcarão com essa
alta.
Mas os autônomos também
serão atingidos, já que sua contribuição ao INPS pode chegar
aos 16'v sobre alguns salários
(o número deles dependerá da
atividade do trabalhador), e ficar nos 8'..'•, caso a empresa
para a qual o trabalhador presta serviço se comprometa a recolher os 8% restantes. As donas-de-çasa recolherão mais di"em
favor da empregada
nheiro
doméstica.
Os benefícios pagos pelo
Instituto Nacional da Previdência Social estão sujeitas à
alteração do salário mínimo.
Auxílios, pensões e aposentadorias subirão de nível.

INPS — As contribuições à
previdência são definidas em
tetos, estimados em termos de
salários mínimos. O teto máximo (20 salários), que hoje é de
CrS 6 240,00. passará, a partir
de 1.9 de maio. para CrS ....
7 488.00, considerando o maior
salário
mínimo do país, que
atingirá CrS 374,40. Esses níveis vigorarão apenas em aiguns Estados, os mais importantes em termos econômicos.

. 205,26

9,0CT

~.0,50

Moscou

1 kg do carne s/osso

25,65

1 dúzia de ovos

7,43

,ksdcp5°

SA2

P_is

40,50

770

N.

46,58

5-'°

i,62

1 mês.de aluguei (2 ou 3 poças)
,—_
eletricidade

Pequim

13,50

3,71

3-38

Tóquio

2
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disparidades
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DH1S6S

Em quase todos os
países do mundo
inclusive naqueles

108,tX)

'-"

1 J85,oo

0,81

2 700,00

7,29

.1

,

.1

mais desenvolvidos
a alta de
preços reduz
o poder aquisitivo

<-5"

36,45

2,16

1350,00

897,75
__—

—_—_
37,8o

Gás (50 m3/mêi)

2,90

m.-ta

k.../mês)

mo

47,25

28,62

-

consumidor pagando
cada vez mais para
adquirir bens e utilizar

1755,00
_

certos serviços.
A revista francesa

36,4.

realizou
.'Expansion
uma pesquisa em vários
28,35 54,00 15,26 9,80 37,80 ,
países, constatando
enormes variações

Água os m3/mès)

7,70

51,3o

1

entrada

de

cinema

~T_,45

10,20

Refeição cm restaurante (1,

2,78

2,40

2,70

__

ó,36
"Ti/,.

6,60

19,80

18,00

29,70

13,20

16,80

14,70

37,67

28.35

10,13

74,25

97,2o

54,00

17,96(1)

Diária de hotel (1)

'¦>.

3,44

27,27

17,55

60,75

121,50

renda per capita
ou seja, umas

de
23,63

118,13

__
110,70

8,10

de preços. Isso era de se
esperar,
pois cada
economia tem um índice
38,40 56,7u

40,50

8,10

47,93

0,68

22,95

.14,75

_____

283,50

162,00

68,85

128,25

...

populações sao mais
ricas do que outras.

A tabela aO lado permite

um dimensionamento
dos gaStOS médÍOS

de um cidadão
I

carro dc

I 500 cm3

85 050,00

20 196,00

20 790,00

27 675,00

20 250,00

em comparação com o
seu salário.
Com a inflação atual,

ã~,77~~" 13;50 ..

9,Ó0~ ~ 11,25
11,02 ];:
Total . . 144,52 j Tolal . . 230,70
Tol.ilI . . 136,66

Casa própria — As prestações pagas ao Sistema Financeiro da Habitação pelo Plano
de Equivalência Salarial'Sistema de Amortização Constantes
(PES SACI também acompanham a alfa do salário minimo, depois de 60 dias da data
do reajuste determinado pelo
Conselho Nacional de Política
Salarial.'

As

t. Aint

lorqut

4,95

2-97

i..9

4,50

5,40
7,20
¦-.¦.;-; 9,00
16,50
3.Í5~ ~2<T

Aluguéis — Um número
considerável de contratos de
aluguel é assinado considerando como base o salário mínimo.
Um apartamento de quarto e
sala, em algumas ruas da Zona
Sul, tem um aluguel de dois a
2,5 salários, por exemplo. O
reajuste afeta os gastos de
quem é inquilino.

dos salários, com o
1 ntro de leio

9,9(T

5,40
~
10,88
4^35;"

1973

Salário de menores — Por
lei, a remuneração de menores
de 12 a 16 anos chega até 50%
do salário mínimo. Para aqueles de 16 a 18 anos, 75', do salário. No primeiro caso, o aumento será dc CrS 156.00 para
CrS 187,20; no segundo, de CrS
234.00 para CrS 280,80.

Sindicatos — Em janeiro,
as empresas fazem suas contribuições aos sindicatos. Até o
final do atual mês, os empregados descontarão o valor referente a um dia de salário,
destinándò-o às entidades de
classe. Assim, o atual reajuste
do salário mínimo só irá

'.

72.00

72

Justiça — Na Justiça do
Trabalho aumentarão de preço
as custas de processo. Assim
como o depósito para recursos
— ele passará de CrS 3 120,00
para CrS 3 744,00.

¦V-cusTODE-yiDANQ mundo(Cr$)

(CRS)

42,00

71

condicionar essas deduções no
ano que vem.

Multas — De 1.9 de maio
em diante, quem avançar um
sinal pagará uma multa maior
á que receberia se cometesse a
infração no dia 30 de abril. As
multas previstas na Consolidação das Leis de Trabalho não
fugirão à regra, assim como
muitas outras.

Vposeutádos, inquilinos,
ele.

1 camisa

RECIFE
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cresceu em 64 116,2',, segundo a Fundação Getúlio Vargas

Nesta semana não será
apenas o salário mínimo que
aumentará em 20',;'. Em função desse reajuste, uma série
de taxas pagas ao serviço público, aluguéis, contribuições à
previdência social e a sindicatos, aposentadorias e multas
também subirão.
Isso sem falar nos reflexos
que a oficialização do novo salário mínimo terá sobre a renumeração dos trabalhadores
de diversos níveis. Quanto mais
qualificada seja a mão-de-obra,
maior a possibilidade do reainfluenciar mejuste de 20',
nos na barganha do empregado como empregador. Mas,
mesmo assim, o índice estabelecido pelo Conselho Nacional
de Política Salarial será uma
fronteira para as negociações
com o patrão.

Empreoada doméstica (1 h)

11.48

19,58

3,71

12,62

_

dependendo da

sua
Salário médio monsal de um assalariado 119.1,75 2 970,00 4 320,00

945,00

162,00

1309,50

nacionalidade, cada

COnSUtTlÍdor COntétTI

suas despesas

e Sutursais.
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Com
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Reajuste atinge desde as
multas até a previdência

7,95

_____

. 193,51

são

i
~

yy5,401
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.9,38
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kg
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29,16
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Banha

dos

9,90

17,52

3,00

relação

22,50
/

2,97

Açúcar

A

.12,00

2,70

31,50
~
15,00"

kg

Sócio s-Econômicos < DIEESE t.
entidade com sede cm São Paulo mantida pelos sindicatos de
trabalhadores, conta com indices próprios para acompanhar
os reflexos do custo dc vida no
orçamento das famílias assalariadas paulistas .
Recentemente, o DIEESE
declarou que. para recuperar o
poder aquisitivo perdido nos últimos anos. o novo salário minimo deveria ser de CrS 1 312.11
— o maior salário minimo do
pais será definido em CrS 374.40.
O DIEESE. a parlir da ráção minima essencial definida
pelo Decreto 399 I30-4-3S) para
a sobrevivência dc um trabalhador adulto durante um mês,
e dos preços de mercado dos
produtos, calcula o número dc
horas necessárias à compra dessa ração. Com base. no resultado dessa p e s q u i s a. é que o
DIEESE calcula qual deveria ser
o reajuste do salário para manter — ok recuperar — o poder
aquisitivo do trabalhador.
As sucursais do JORNAL DO
BRASIL de São Paulo. Porto
Alegre, Belo Horizonte e Recife
fizeram na semana passada uma
tomada de preços dos alimentos
estabelecidos pelo Decreto-Lei
31)9. 'vide tabela., permitindo
que. após a multiplicação desses
preços pelas quantidades encontradas na lei, fosse concluído o
seguinte:
ai os gastos com alimentarão participam cm 62'', do salèrio rninimo ria Guanabara 'salário de CrS 312.001: 65,7% em
São Paulo: 47.4% em Porto Alegre <lá o salário minimo é de
CrS 288,00); 46.3'. em Belo Horizonte fCrS 312,00); e cm 96,1<\
em Recife (CrS 240.00).
bi não devem ser pequenas
as dificuldades enfrentadas pclos trabalhadores de salário minimo para pagar alugue! ou
prestação dc sua casa. arcar
com os gastos em diversão, ou —
se for o caso — sustentar outros membros da familia:
ci os preços médios enconIrados dão uma idéia de quanto
pode ganhar o intermediárioespeculador dc produtos alimenticios. prejuctkando o operário
dc salário minimo;
di Recife, muito distante de
algumas importantes zonas dc
produção de bens alimentícios, é
onde. a vida está mais cara para
o trabalhador. E mesmo assim o
salário mínimo para a cidade
não se iguala ao maior do pais
iSão Paulo. Guanabara, Minas,
elc>.
ei essa distorção funciona
como um argumento importantc para os defensores da padronização do salário mínimo, que
estabeleceria um mesmo nível
cm todo o pais.

(CRS)

9,00

3,00
1,50 kg

Trigo

porto

(CRS)

10,00
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são paulo

.,50 kg
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"
42,00
9,õpV

7,11

Feiião

Tomate

MÉS

6,00 kg

'

L_i!__

PESO

gua. abara

UM

a CrS

268,80. Esse resultado dc 43,2%
hão está muito distante do cnconlrudo. para o Brasil como
um todo. pelo Censo Demográfico dc 70.

O
PRODUTOS

a pesquisa)

60

acima do seu nível de 1945. Nesse período, o indice. de custo de vida

Uma fórmula que serve
para muitas diseussôes
Em termos bastante simples,
a inflação é definida como um
excesso de dinheiro em circulação. Para combatê-la. existem
inúmeras opções ao alcance dos
Governo,
do
administradores
sendo a vigilância dos aumentos
salariais uma delas.
A fixação dos novos níveis
do salário mínimo, nos últimos
anos, é o marco inicial de extensos debates sobre a generosidade dos Índices. Essas discussoes renovam-se meses depois,
quando é leito vutis um reajuste.

5V~

•¦

Por pessoa.

de

formas diferentes

Aplique nos papéis com renda fixa do Crefisul.
segurança e liquidez. Resgata veis em todas as agências do Crefisul e também no City Bank.
-C ^- CREWISUL.
Associado ao First National City Bank
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ECONOMIA

EMPRESA DE REPAROS NAVAIS
COSTEIRA S/A
TOMADA DE PREÇO - CRAB - N.° 003/74
VENDA DE VEÍCULOS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE UM LABORATÓRIO QUÍMICO, TRILHOS
E MATERIAIS DIVERSOS.
"COSI.IKA" S/K «loca i
REPAROS NAVAIh
A EMPRISA
vonda, pela nielh.T olerU, p.ir.i pagarnenlo •> *'»!<>. no loeal • Mtaqò
e mtlsriau <le »ua protwwitiui
vaiculoi
<"
imioiiimim
•in qu» t_
priídadei Willv» Ii.im.ir.ily/I9ò7j iloi» Arru Willyi/1967; uma Kombi
V_lk_w„(i«m/I962; »c|tilp»m«rilot, Imlfuinontui « produloi de um UlioMtório químico; 25 tom-Ul.x de lillhoi uiidoii" üiii lornj mecânico;
um* n.J.quín.1 de aplalnnr; ueMÜcre» de oxUacttHiÒnc. e (notorot uletricoi. Oi veículo» e m.iierim» mflncíonndoi pyderâo ier vittot, no
horário de 8,00 at 10,30 e de IÍ.O0 _l 16,30, de 2.1. a òa.-ftira, na
Av. do Contorno, 169 (Mjrui) em Nileróí o Ilha do Viana. Aí relaçòej do. veiculo! e maleriail com >ua> e.pecilic.i.õei e ai lnllruc.õei
Cerni», etlarlo A cfilpófrlçSo <ics Intereiiadoi, a tiàtttf de 23 do
corrceile, lerçaleira, na l'r_(.i Pio X, 15, 10.° «ndjr (Soçi. de Comprai,
Rio d* Janeiro - GB. Ai propoiiai cm du.n viai dever.io ser apreient.nl.u em papel timbtMr.o, alé a\ 15,00 hnrai do dia 30 de abril
dt» 1974, no endereço acima, onde .trf.io aberta* na prusença de todoi.
50 serão aceita» propostas que fodlquim preço por lote. O* inferes*
südo» que não cumprirem, rigoroiomente «i Inslruções Gerais qua
«companham as relações de mfttefíatt serão excluídos dt futuras lieilações promovid.ii pela "Costeira" S'A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IP
Dt

Pequena empresa pede
para ser considerada
no controle da inflação

Preços da
sucata
sobem 164%

A nova sistemática que o Governo deverá adotar para a liberação de aumentos dc preços pode
trazer alguns problemas para a.s pequenas e méclla.s empresas. Atualmente, o empresário desse setor Já vem enfrentando muitos obstáculos devido
à escassez de crédito.
Os ganhos em produtividade estão Incluídos no
plano de reformulação da forma de atuar do Conselho Interministerial dc Preços, assim como as
tendências das cotações das matérias-primas. As
pequenas e médias empresas têm condições de competlr em termos de produtividade com a.s grandes,
mas talvez não possam continuar participando do
mercado sem maiores crises se o preço da matériaprima a ser levado em conta pelas fórmulas governamentals for considerado o mesmo para as unidades de grande e pequeno porte.

Kceife (Sucursal) — Os
preços da sucata aumentaram em 164,6% durante o
ano passado, revelou o presidente do Sindicato da Indústria Metalúrgica dc Pernambuco, Sr. Antidlo Mendonça, citando dados levantados pela Associação Brasileira das Indústrias de Fundlção de Ferro e Aço
(Ablfa).
De acordo com a pesquisa, de Cr$ 290,00 a tonelada
no primeiro trimestre d e
1973, a sucata passou a
custar Cr$ 588,00 em fins do
ano.
Segundo o Sr. Antidlo
Mendonça, o trabalho da
Ablfa prevê para este ano
um consumo de cerca de
400 mil toneladas de sucata
no pais, contra 287 mil consumidas em 1973,

UM ÚNICO TRUNFO

O

Na semana passada, um empresário dono de
uma malharia de dimensões médias, sem arriscar
muitas previsões, afirmou que o maior controle dos
preços pode aumentar a concorrência no próprio
setor dos pequenos) pelo menos no seu caso.
As grandes malharias padronizam sua produção, enquanto as pequenas è médias, por terem
condições de inovar constantemente o.s m o cl elos, trafegam em faixa própria) Segundo ele, o método de liberação cie reajustes de preço; considerando os ganhos em produtividade e a evolução
das matérias-primas, talvez possa conceder as unidades de maior porte altas menores. Elas, devido
à escala sobre a qual funcionam, contam, assim,
com a possibilidade de produzir bens mais baratos.
Assim, sua linha de produção chegará às lojas
a preços mais acessíveis para o consumidor. Nesse
ponto, a agilidade em modificar modelos, estando
sempre dentro da moda — importada ou nacional
— representaria um trunfo importante.
O.s economistas que tratam no seu dia-a-dla
com assuntos referentes às pequenas e médias empresas, concordam que, em determinados casos, a
produ ti vidade não prejudict.rd o empresário desse
setor na hora do Conselho Interministerial de Preços aprovar reajustes.
Esses técnicos, no entanto, não acham que a
divisão do mercado dc malhas — reservando um
lugar para o pequeno — reflita a realidade de outrás áreas. Na metal-mecanica, por exemplo, a empresa de porte reduzido não pode aprimorar sua
tecnologia sob pena de ter diminuído seu poder
de concorrência.

PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
REFINARIA

DE

PAULINIA -

REPLAN

AVISO DE TOMADA
DE PREÇOS
> A Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRÁS
convida as empresas interesse.das em empreitarem os serviços de transporte de pessoal, por
ônibus, para a Refinaria de Paulln.il — Replan,
a apresentarem propostas às 15,00 horas do dia
22-C5-74, na citada Refinaria, sita à Rodovia
5P-332, Km 132, P„_linia — SP, de acordo com
o estabelecimento no Edital publicado no Diário
Oficiai da União, de n,° 75, secçào I, parte II,
páginas 1551/2, cio dia 22-04-74.
Informações complementarei, bem como có2.
pia do Edital, minuta de contrato, modelos He
carta de fiança bancária e de **»denciaçào de
representante e modelo de proposta, poderão
ser obtidos
no endereço
pelos interessados
supra, nos dias úteis, até 10 (dez) dias antes
Ha data, acima citada, de
apresentação das
propostas.
Paullnia, 25 abr. 1974.
JESUINO JOSÉ VINHAS LOPES
Superintendente da Refinaria de P.iuliuia
(p

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
SOCIEDADE ANÔNIMA

EMPRESA DO

GRUPO

São Paulo (Sucursal) —
O presidente do Sindicato
d.. Indústria de Resinas
Sintéticas de São Paulo, Felipe Fiasco, informou que,
com a importação maciça
de estireno, nos próximos 45
dias, o abastecimento do
produto estará normalizado.

COMPRO
Distribuidora
Carta

de

valores

limpa.

Propostas para a portaria
deste Jornal sob numero

11035625.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO
A TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S/A - TELPE, tendo em vista
seu Plano de Expansão, prevê a construção, no Estado, das seguintes obras:
— 70 prédios destinados a Centrais Telefônicas, com área aproximada
de 153.000 m2 dos quais 55.000 m2 nas cidades de Recife e
Olinda e mais 104 prédios para Estações Terminais e Repetidoras;
— 200.000nvde cabos em rede canalizada, assentamento de cerca de
600.000m de dutos e lançamento de aproximadamente 900.000m
da cabos aéreos;
3—100 km de estradas de acesso;
4—74 torres auto-suportadas com altura média de 35m;
— Sistema de energia de emergência para telecomunicações, composto
de grupos motores geradores, baterias, retificadores e quadros de
supervisão e controle;
— Adução d'água e saneamento em todas as Estações componentes do
Sistema Interurbano, além de outras obras complementares;
convida as Firmas de Engenharia e Obras Civis que se dedicam às especialidades indicadas, a se inscreverem, nos termos do Decreto 73.140/73, no seu
Cadastro de Licitai .les, a fim de se qualificarem e, nessa condição, poderem
participar das licitações cujos editais serão publicados a partir do próximo
mês de maio.
A documentação necessária ao registro bem como outras informações poderão ser solicitadas à Diretoria Técnica, à Av. João de Barros, 255 — Recife.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
SOCIEDADE ANÔNIMA
A Direloria

REFINARIA DE PETRÓLEOS
DE MANGUINHOS S/A
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.°002/74
SUCATA DE FERRO

Abril

de

1974

(a) José de Mello C Oliveira
Presidente Comissão de Licitação

A Divisão de Materiais de Refinaria de Petróleos
de Manguinhos S.A., torna público que no dia 3
(três) de maio deste ano às 15 (quinze) horas em
sua seção de Compras, fará realizar Concorrência
para venda de 40 (quarenta) toneladas de Sucata de
Ferro.
As propostas deverão ser enviadas em duas
vias, envelopes fechados, para REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. - AV. BRASIL,
3141 — Divisão de Materiais, onde poderá ser vista
a sucata posta à venda, diariamente, das 13 (treze)
às 15 (quinze) horas, com Sr. HAMILTON C. ROCHA.
A Empresa se reserva o direito de não efetuar
a venda caso os preços oferecidos não atinjam o
valor mínimo desejado.
(P

|—I
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A SUPERINTENDÊNCIA DO IPASE NO ESTADO
DA GUANABARA, comunica aos pensionistas e aposentados que recebem através da rede de agências
do Halles S/A., que os pagamentos das respectivas
pensões e proventos a cargo do IPASE, referentes ao
mês de abril em curso, serão efetuados na própria
sede da Superintendência à Rua Pedro Lessa, 36 —
andar térreo — ala direita, a partir do dia 26, no horário de 11,00 às 16 hs., obedecendo o seguinte escalonamento:
¦-¦::¦

-,.7-->

%

MATRÍCULAS
80.000

Dl/

1.139.999

26

1.140.000

1.205.499

29

1.205.500

1.474.299

30

1.474.300

1.768.999

2

1.769.000

2.424.800

3

Procuradores

COMUNICADO
Comunicamos às autoridades, à praça e especialmente ao comércio
importador e exportador, bem como às casas comissárias de despachos e despachantes aduaneiros, que de mútuo acordo foi amigavelmente denunciado o contrato de representação entre as empresas
signatárias deste comunicado.
Comunicamos outrossim que esta decisão levada a efeito dentro da
maior harmonia e mais elevado nível de entendimento comercial
reflete a continuidade da irrestrita confiança, apreço e consideração
existentes entre as partes denunciantes.

AGENCIA MARÍTIMA GRIEG (RIO) LTDA.
INDEPENDENT PLATE LINE
BREMEN SUDAMERIKA LINIE
CIA. ARGENTINA DE TRANSPORTES MARÍTIMOS S.A. (CIAMAR)

MTPS - IPASE

6

Os procuradores deverão apresentar procuração
especifica, para o recebimento no IPASE.
(P
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CIP reestrutura método
de sua linha de atuação
Os Instrumentos e as linhas de
atuação do Conselho Interministerial de
Preços, dentro da orientação do atual
Governo, já estão definidos e começam
¦a ser postos em prática. Foram introduzidas três inovações fundamentais: critérios de reajustes baseados em sistema
semi-automático: uma mais ampla cxtensão do controle, abrangendo alguns
setores primários; e o novo mecanismo
de apuração de preços.
Ao explicar a função do CIP no conjunto da política cconõmico-financeira
do Governo, o secretário-executivo do
órgão, economista Sebastião Marcos Vital. afirmou que a sua finalidade não é
criar obstáculos, nem atravancar a atividade econômica, mas apenas a de não
permitir a transferência de aumentos
ao consumidor, originados da ineficiência empresarial.

TELEBRÁS

DIRETORIA TÉCNICA

Os acionistas receberão uma ação ordinária do BAMERINDUS em troca de cada
ação, ordinária ou preferencial, do capital
do TERRITORIAL.

BRASIt

ESTIRENO

Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE

Autorizados pelo BANCO CENTRAL
DO BRASIL incorporaremos o BANCO DE
CRÉDITO TERRITORIAL S.A., em 29.4. 74.
Em conseqüência, o BAMERINDUS passará a contar com 340 agências e com o capitai social de CrS 200.000.000,00.

DO
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AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Comunica às autoridades, à praça, e especialmente ao comércio importador e exportador, bem como às casas comissárias de despachos
e despachantes aduaneiros que foi nomeada representante de:
INDEPENDENT PLATE LINE
BREMEN SUDAMERIKA LINIE
CIA. ARGENTINA DE TRANSPORTES MARÍTIMOS S.A. (CIAMAR)
Em virtude do contrato de representação agora firmado, comunica, outrossim, que os primeiros navios a serem atendidos sob sua consignaçao serão:
m s "MARBRAVA"
esperado no Rio dia 1.5.74
m/s "PALMIRA"
esperado no Rio em 3.5.74

A POLÍTICA
DE PREÇOS
Ele considera como fundamental na
execução da política de preços a eliminação das distorções na apuração de
preços, o incentivo à produtividade, como meios também de combate à infiação. A atuação cio CIP — frisou — será sempre de maneira ordenada e fluida
na condução da política determinada para a sua órbita, numa ação integrada, e
de forma normativa, cem os demais
órgãos íiscalizadores do Governo.
Todos os critérios no controle de
preços serão vinculados a uma estratégia
de contenção, e não de manutenção da
inflação, com o emprego sistemático de
acordos setoriais, e a ampliação da fiscalização e da supervisão até o nível da
comercialização.
Revelou que sempre que a liberdade
de preços na fase da comercialização
tornar nulos os tabelamentos na fase de
produção, o CIP estenderá um controle
rigoroso ao distribuidor, fixando uma
margem de preços. O objetivo é acabar
com os intermediários que atuam em determinada fase no trajeto da produção
à comercialização.
A primeira empresa que não pertencia à órbita do CIP e que agora nela ingrassará é a Petroquímica União.
As matérias-primas que desde agora
serão controladas pelo CIP são o ferrogusa e a sucata. Informou que neste
dois setores, o Governo eliminará os intermediários. Da seguinte maneira: como existe uma tabela, elaborada pelo
próprio sindicato das indústrias, ninguém poderá comprar ou vender fora da
tabela, sob pena de punição pelo Ato Institucional n? 5; existem grandes ofertantes, como as ferrovias federais e estaduais, os estaleiros navais e a indústria
automobilística. Os supridores oferecerão
diretamente à própria indústria siderúrgica, acabando com os distribuidores.
No caso do ferro gusa, o CIP examinará ainda as tabelas de extras e vai
considerar tudo o que envolve aumento
de preço e custo, eliminando com o uso
indiscriminado que atualmente se verifi-

cn da tabelas de extras. A maior parte ;
do ferro gusa comercializado é o qur
contém de 1% a 2% dc teor de silício,portanto, o mais comum, c que está fora
das tabelas de extras.
UM EXEMPLO
O secretário-executivo do CIP está
tranqüilo quanto à solução encontrada
para o ferro gusa, já que as indústrias
guseiras, através do sindicato de classe,
propôs a tabela de preços, no início de
fevereiro último, quando os preços para
a matéria-prima haviam sido liberados
pelo CIP. E ofício encaminhado ao órgão,
o Sindicato da Indústria do Ferro de Minas, congratula-se com toda a classe,
afirmando que "cs preços foram julgados ,
satisfatórios pela maioria absoluta dos
filiados, de sorte que contamos com o
seu apoio (dirigindo-se aos associadosi ,
para devolver ao CIP, em retidão e serie-,,
dade, este grande benefício que nos acar;,
ba de prestar."
— Há pouco tempo — contou o Sr.
Sebastião Vital — apareceram aqui os
dirigentes de uma grande indústria aútomobilistica. Um deles, teve uma decopção. depois de conversar conosco. O
empresário confessou que fazia uma
imagem da gente como se fôssemos tru- .
culentos. com um facão na mão e um filete de sangue escorrendo pela boca. E
a decepção do homem foi justamente esta: nunca pensamos em atuar como policiais, mas o de ajudar a.s empresas a colaborar com o Governo, aumentando a
eficiência e, com isso, tornando mais
reais os preços, o que virá conter a infiação e beneficiar o consumidor.
A EFICIÊNCIA
O que desejamos — disse — é con-'
trolar os preços que estão em níveis considerados
acima dos normais pelos
custos.
Fixar os preços para cobrir os
custos e garantir uma adequada rentabilidade para o setor. Estes custos são de
eficiência: o que não permitiremos é que
as empresas passem para o consumidor
oustos derivados de ineficiência e desperdício. Fixaremos um patamar, que apesãr de não ser o ideal, consideramos como mais do que suficiente para atrair a.s
empresas para um ponto cie equilíbrio.
Para a elaboração dos coeficientes,,
de produtividade, ele deu a idéia da receita de um bolo, como ilustração:
O produto de uma empresa é como um bolo. Existe uma receita básica,,
com todos os ingredientes necessários,
tempo de forno, tecnologia empregada,
mão-de-obra, etc. Se uma dona-de-casa,
por exemplo, adiciona mais do que o ne--cessário de fermento, ela terá o mesmo
belo, porém mais caro. Assim, encaramos
o problema da produtividade, isto é, escolhemos o.s cooficientes técnicos minimos. Os patamares de preço serão fixados por setor, levando em conta as caracteristicas da região, casos particulares «
outros condicionamentos que não dcpe.rdem. da eficiência da empresa.

comunicado
novo endereço da Miriam S/A.
A Diretoria da MIRIAM S/A — Concessionária
Mercedez Benz na Guanabara — tem o prazer de comunicar haver efetuado a mudança de suas instalações —
incluindo escritórios e vendas de peças e veículos — para
a Av. BRASIL n.° 7.600. Os números dos telefones
permanecem inalterados (PABX 260-7032) e 2607626, as demais linhas serão transferidas brevemente.
Comunicamos ainda que nossas novas instalações se inscrevem entre as mais modernas em seu gênero e convidamos a todos os nossos amigos, fornecedores e clientes
para uma visita informal. A inauguração oficial será comunicada oportunamente.

iriam sjk.
Av. BRASIL n.° 7.600
Tel.: 260-7032 e 260-7626
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Estoques de reserva irão
eombaler a especulação
nos preços dos aVmcntos
Brasília (Sucursal) — O Ministério da Airricultura garante que os princioais produtos atrricoIas terão excelente safra e, nem mesmo as últimas
enchentes que afetaram algumas das regiões tradiclonais trarão maiores conseqüências. Segundo
cálculos preliminares as perdas agrícolas serão de
de apenas 5'í.
A preocupação, no entanto, é a onda especulativa que vem ocorrendo, em especial entre os ataeadistas, envolvendo algumas culturas tradicionais
com o feijão, o arroz e os hortifrutigranjeiros em
geral. A tentativa de um aumento artificial dos
preços está causando mal-estar na esfera governamental e a solução mais adequada para o problema
parece ser a criação dos estoques reguladores.
Esquema
O processo cie funcionamento cie estoques de reserva seria o seguinte: no caso do arroz, o Governo ao
invés de fazer uma revisão
do preço mínimo, várias vezcs solicitado pelos produtorei gaúchos, a Cobal. iCompanhla Brasileira de Alimentos), CFP iComissão de
Pinanc iamento da Produeãoi e a Cibrazem, entrariam num acordo com ataeadistas, cooperativas e empresários para que eles
mesmos fizessem os estoquês de reserva. Como isso
vai implicar a aplicação
cie vultosos recursos, no ca-

so do arroz, os produtores
teriam logo uma contrapartida: teriam o arroz a niveis dc preços compensadores. sem grandes oscilações
durante todo o ano. Resultado: o Governo não precisaria adotar o sistema dc
tabelamento, nem tampouco seria obrigado a dar aumentos indesejáveis que
iriam fatalmente prejudicar o controle da inflação.
Surgiria, então, o que um
técnico agrícola classificou
de preço médio, não ocorreria a escassez artificial em
função da expectativa altista dos produtores.

Baixar os preços
O que não pode acontece.r, segundo já foi reiterado, inúmeras vezes pelo Ministro Alysson Paulinelli, da
Agricultura, é a manobra
aítista de alguns setores
agrícolas, forçai.do uma escassez artificial com o objetivo único de aumentar os
preços. Isto tem ocorrido
com o feijão, cuja safra
deste ano será o dobro da
anterior — 2,5 milhões de
toneladas — em que pese
uma queda de 25r,í na chamada "safra da secas." A
produção brasileira de
feijão, em 1973, foi de apenas 1,5 milhão de toneladas,
o que tumultuou o mercado,
generalizei! a escassez e a
forçou a aka dos preços.
A Comissão de Financiamento da Produção informou. durante a semana
passada, que o feijáo-rosinha já havia subido de pre-

ço, em março passado, como
conseqüência de noticias infundadas de uma frustração
da presente safra. Em Sáo
Paulo, o preço da saca de 60
quilos subiu de CrS 116 para
CrS 190, contra um preço
médio, em março de 1973,
de CrS 233 a saca. E' esse tipo de comportamento, nocivo ao equilíbrio da oferta
e à constância de preços,
que o Governo pretende eliminar. O sistema a ser adolado será o de trazer para
junto da área governamental aqueles produtores que
estão agindo rigorosamente
dentro das normas estabe1 e c i d a s , estimulando-os
através de incentivos crediticios. A filosofia não será
tanto de punir. mas. incentivar os que estão corretos
para ver se os que não
estão se comportando bem
seguem os melhores exempios.

Perspectivas otimistas
As estimativas prelimina-res demonstram que são excelentes a.s perspectivas dos
principais produtos agricoIas. neste ano. São as seguintes as previsões: trigo
— 2.5 milhões de toneladas.
No ano passado o total foi
de apenas 1 770 mil. Feijão,
2.G milhões de toneladas
contra apenas 1,6 milhão
na safra passada. Soja, 7
milhões de toneladas, contra 5 milhões em 73. Milho.
17 milhões de toneladas, 1
'que
em
milhão a mais do
1973. Somente o arroz não

está correspondendo às expectativas, pois de uma previsão feita no final do ano
passado. 8 milhões de toneladas. as estimativas dão
apenas 6.3 mi.hões, total
igual ao da safra 1973/74.
De qualquer maneira, a
agricultura brasileira deverá apresentar um crescimento global siinimo em
torno dc 8 a 9%, podendo
inclusive superar esses indlces para uma taxa acima
de 10';, se não houver
maiores problemas com a.s
culturas dc café.

Paulihelii pede a
união de produtores
Cam;»! Grande é Dourados (Do Enviado Especial)
— O Ministro Alysson Pauhnelli afirmou ontem, deda
pois de visitar a região
Grande Dourados, "que o
Co"£rno do Presidente Gelscl ajudará de todas as forína-s possíveis o desenvolvimento da agricultura em
Mato Grosso", exortando os
produtores a se unirem
num esforço comum, para
que a produção de trigo e
soja da área seja aumentada no mais curto espaço de
tempo possível.
No momento em que recebia os cumprimentos das
autoridades e produtores no
aeroporto militar de Campo
Grande, o titular da Agricultura afirmou ''que o Brasil precisa tornar-se autosuficiente na produção de
trigo" e nesse contexto a
região Sul-Mato-Grosscnse
desempenhará papel import a-ri t e , principalmente a
Grande Dourados — onde
crtão
concentrados
o.s
mriores investimentos da
a ira.

; Leia

editorial

O Ministro Paulinelli
acompanhado do presidente
do INCRA e assessores dcpois sobrevoou culturas de
soja, amendoim e arroz no
Município de Maracaju. Em
seguida, falou aos produtores nas dependências da
cooperativa, passando em
revista os pontos considerados de "estrangulamento"
para maio r desenvolvimento da região.
Quanto acs problemas decorrentes da legislação de
fronteira, o Ministro. d a
Agricultura afirmou que tudo já está sanado e que doravante os que tiverem legalizados seus títulos d e
propriedade poderão obter
empréstimos junto ao Banco do Brasil. Anunciou também que a ligação ferroviaria com Campo Grande está
sendo estudada pela Estrada dc Ferro Noroeste do
Brasil, prevendo para os
próximos dois meses o inicio dos trabalhos.
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Associação de empresa
e Governo pode ajudar a
substituir importações

SECRETÁRIOS VISITAM FÁBRICA DA KELSONS

Aliam ir Tojul
Entre as importantes contribuições para a solução dos problemas tecnológicos do pais apresenladas no seminário promovido ria scxta-Jeira pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a
idéia formulada pelo representante das Indústrias
Romi merece um lugar dc destaque ?io debate sobre
a criação de bases tecnológicas c próprias no pais.
Resumidamente, a sugestão consiste na criação dc empresas nacionais com participação majoritária do Governo, mas com controle do capital
votante por empresas particulares. Para o empresario, essa será a melhor forma para concretizar o
desejo das autoridades dc aumentar a participação
da indústria nacional na substituição dc imporiações, pela fabricação local dc bens dc capital.
VINCULO
O seminário do BNDE reuniu na sexta-feira,
durante mais de oito horas, num auditório superlotado, dirigentes de empresas nacionais, pesquisadores dc dezenas de universidades do pais, representantes dos institutos tecnológicos das Forças Armudas c técnicas do Governo. O lema central das
discussões foi a vinculação entre o.desenvolvimento
da tecnologia nacional e o ritmo dc crescimento
do pais.
O presidente do BNDE, Sr. Marcos Viana, iniciou os trabalhos afirmando que a falta de tecnologia própria pode comprometer o sucesso das meIas de crescimento econômico do país. Essa tese se
baseia no falo de que o déficit da balança comerciai do pais tende a aumentar violentamente devido à elevação do preço do petróleo c de outros
recursos naturais não renováveis. Também as importações dc bens de capital tendem a aumentar,
prevendo-se para esle ano compra da ordem de
quatro bilhões de dólares (cerca de CrS 26 bilhões).
O Sr. Marcos Viana considera que não será diparte das importações dc
ficil substituir grande
bens dc capital, se o pais conseguir desenvolver sua
própria tecnologia. Dessa forma, a balança comerciai do pais será consideravelmente aliviada.
A sugestão apresentada pelo dirigente das Indústrias Romi situa-se nesse contexto. Ela formula
"saum novo conceito, que denominou de empresa
aos
interesmais
conveniente
considerado
lelite".
ses do pais que outras alternativas, como o incenlivo à instalação de fabricantes estrangeiros ou
o estímulo á associação de empresas nacionais com
capitais externos.

Para ouvir dos diretores da Kelson's
o.s planos de expansão da indústria, visitaram a empresa os Secretários de Finanças é Ciências e Tecnologia da Guanabara, Srs. Heitor Scliiller e Júlio CouUnho. respectivamente. O Capltão-deFragata Carlos de Oliveira Próes. comandante do Qua. tel dc Marinheiros, situado ao lado das instalações industriais
da Kclsons, também esteve presente.

Os Secretários de Estado foram recebidos pelos Srs. Janary Gentil Nunes,
presidente da Kelson's; Haroldo Naylor
Rocha, diretor-superintendente: Antônio
Loureiro, diretor-administraRodrigues
tivo, e Hélio Reitor, diretor-financeiro.
Na oportunidade, a diretoria da Kelspn's informou aos visitantes sobre todo
u Grupo, do qual participam a C. Itoh,

rio Japão, a Deriison Eletrônica, que é
associada da Zcnith Radio Corporation,
USA, e a Agulhas Negms, Indústria c
Comércio de Móveis de Precisão.
Durante a reunião, foi discutido,
também, o problema do desenvolvimento
industrial da Guanabara c as reperCUSSÕes da possível fusão, no contexto
empresarial do Estado.

DOBBSTRUSS DOBBSTRUSS DOBBS TRUSS

PR0NT0-SEX0
(SERVIÇO UE URGÊNCIAS SEXUAIS
TRATAMENTO URGENTE DOS

oisiiínas E
DOENÇAS SEXUAIS
Em ambos os sexos • Fimose •
Náo temos filiais, nem convênios

[CHUPE DE MÉDICOS IJFECItMlIDOS
AtrmVuio fMteão Vfhb - CRM 8V27
N#son Vjn Eivw - CUM 9&ii4

ZBSMZ7Amm<iLZ£íZ:-£i&-.. .
AV.PRES. VARGAS, 633 S/1211/16
ESQ. URUGUAIANA.
no horário de 7 às 20 hs. Sábados
e feriados de 8 ás 15 hs.
Tels: 22MI00e22<!-7999.

i TRUSS: ALÍVIO IMEDIATO!

CENTRO: Av. Rio Branco 133 - 18.°
MADU: R. Maria Freitas 96 Gr. 602
COPA: Av. Copacabana 945, Sobreloia 106
MEIER: R. Dias da Cruz 155 Gr. 601
PENHA: Av. Brás de Pina 24 Gr. C03

Í#>BBS*RÜ5S D.QBBS TRUSSt

SUGESTÃO
A idéia consiste em que o Governo crie condições para utilizar empresas nacionais na produção
de máquinas e equipamentos no pais. As empresas
escolhidas teriam que ser as comprovadamente idôrieas, possuidoras de estrutura organizacional evoluída e detentoras de tecnologia avançada.
Essas empresas são capazes dc contribuir com
a tecnologia que possuem para a formação das em"satélites", que produziriam bens ainda não
presas
fabricados no país.
Por empresas "satélites" compreende-se unidades que venham a ser constituídas para a fabricacão dc bens de capital ainda não produzidos no pais
e que sc utilizem de uma empresa nacional para
o suprimento de assistência técnica e dos componentes cuja fabricação com seus próprios recursos
exigiria investimentos em instalações, máquinas c
equipamentos que seriam antieconômicos devido à
súbutilizaçáo. Podem ser enquadradas também
nesse conceito empresas já existentes, mas que necessitam de maior e indispensável amparo tecnológico c dc capital.
Na medida em que essas empresas passassem
a oferecer rentabilidade satisfatória, a participação
estatal seria transferida para o domínio privado,
propiciando a liberação de capital para novas iniciativas similares.

Suzano de Papel recebe
nova fábrica e conta com
uma unidade para car toes
Segundo o diretor da Cia. Suzano de Papel e
Celulose, Sr. Max Feffer, a empresa já completou
seu projeto de expansão, construindo uma nova fábrica para a produção de celulose, bem como um
conjui.to mecânico para cartões.
No entender do diretor da Cia. Suzano, durante 1973 a escassez de papel foi agravada em
todos os grandes mercados mundiais, invertendose uma tendência de formação de estoques que se
observava anteriormente. Com a entrada em furicionamento de uma segunda unidade industrial da
empresa, o mercado interno deverá receber um
considerável volume de cartões.
MAIOR CAPACIDADE
A fábrica que a Suzano acaba de construir
tem a capacidade nominal para 500 toneladas diàrias, enquanto a segunda unidade — em projeto
— produzirá cerca de 300 toneladas/dia de cartoes. O investimento global da Cia. Suzano em seu
projeto de ampliação soma Cr$ 400 milhões, com
um financiamento do Banco Nacional do Desenvolviniento Econômico (BNDE) no valor de Cr$ 160
milhões.
A entrada em operação da nova fábrica permitirá o completo reequipamento da antiga unidade dc produção, cuja capacidade atinge a 300
toneladas/dia. Segundo o Sr. Max Feffer, ainda
este ano isso será feito, após o que as duas fábricas passarão a operar simultaneamente. A capacidade de produção da Suzano deverá elevarse, então, para 900 toneladas diárias de celulose
de eucalipto.

Ta certo.você ê bom motorista.
ras
Mas, e os
Eles podem não ser tão bons como você.
Nem tão cuidadosos nas ultrapassagens.
Ou nas freadas.
Em alta velocidade, a sua habilidade de
motorista pouco poderá fazer para fugir de
um imprevisto mais sério.
Vá com calma, respeite os limites estabelecidos.
B muita atenção. Lembre-se que, correndo,
mesmo com a sua perícia, acostamento
não quer dizer certeza de proteção.

GRUPO SUL AIVSÉRSCA DE SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO

Aplique com segurança nos papéis do Crefisul.
todas as agências do Crefisul. Também no City Bank.

Com renda fixa, liquidez e resgatáveis em

(fc

CHEFISXJL

Associado ao First National City Bank

]
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SIDERÚRGICA
54.360.912/001
Sociedade de Capital Aberto —

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS DA
SIDERÚRGICA DEDINI S/A NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 1973
o preço do rcdulor que refletirá severamente nos custos induslriais
talvez na mesma ordem de grandeza das demais nao integradas.

Senhores Acionistas:
Executiva da Siderúrgica Dcdini S/A,
O Conselho de AdmloHIraçSo e a Diretoria
tom » satisfação dt submeter » consideração
cumprindo os dispositivos legais e estatutários,
e da Origem e Aplicação de
o Balanço Geral, as Demonstrações dos Resultados
de V Sas
notas explicativas da Diretoria e
Fundos, em 31 de dezembro de 1973, com as respectivas
Parecer dos Auditores Independentes.

3.

ANÁLISE

ECONOMICO-FINANCEIRA

A seguir,

apresentamos

I — Resultados

II — Estrutura

demanda nacional que existiu
aço em lingotes equivalentes.

pelos

203.628
91.689
50.471
.11.535

integradas a carvão
independentes, previsto

para

o aumento de produção de
1974, deverá inflacionar ainda

CONSULTIVO

ARMANDO

DEDINI

-

4

DIVIDENDO
A Assembléia Geral Extraordinária do 28 de dezembro de 1973,
da Diretoria para distribuição parcial dos resultados acumulados
1972, com o parecer favorável do Conselho Fiscal,
Foi destinada a parcela de CrS 5.000.000,00 para pagamento do
6,25% sobre o Capital Social.

32.688

14.7

2.696

0.1

Ao encerrar
evolução da
nômico-socUI
em que está
encontra em

PASSIVO

Exigívcl

Curto

Exigível
Não

Longo

19.1

50.583

4.105

3.2

13.-179

6.1

101.185

77.7

156.986

70.5

Prazo
Prazo

24.891

Exigívcl

22.7

1.553

~

Pendente

100.0

130.181

18

de

0.7

222.601

abril de

DOVILIO OMETTO — Presidente
MARIO DEDINI OMEITO — Vice Presidente
JOSÉ CARLOS MENDONÇA DE SOUZA - Vice
MARIO GENTILE — Vice Presidente
MARIO DRESSELT DEDINI - Diretor
AYRTHON MARTINS VIEIRA — Diretor

2.398.472,09
4.591.056,50
9.433.514,44
2.620.790,44
1.130.613,32
484.798,15
90,54

irdente

50.583.246,08

PRAZO

Curto

13.285.584,96
9.696.245,54
Prazo:
27.601.415,58

Sociais
e Honorários
Pagar
Pagar

13.479.303,50
¦''•'5- ,9'''66
'
6.182.880.00
241.535,88
08
3.938.604
1.671.085,88

Trabalhistas
PASSIVO

NÃO

250. 886,.1-,
12.
1.492.474,19
1.181.502,81
9.987.253,14
2.689.299,00

A LONGO PRAZO

Diretores e Acionistas
Imposto de Renda a Pagar
Credores <t Contas a Pagar
Instituições Financeiras
Piovisao para Indenizações

3.697.833,52

REAL

64.062.549,58

.-

156.985.505,71

EXIGÍVEL
•'¦ i a ,„,-,,rt„
r
86.800.000,00
. , ¦
Autorizado
,
Capita
6,00
r:
di6.9
Capital
a Realizar

3.154.538,86

"SSSS

535.328,77
7.965,89

Fonte

99.210.203,39

CIRCULANTE

1.536.994,14

e Coligadas
119.157.995,88

IMOBILIZADO
16.119.909,19

Técnicas:
11.352.421,65
5.670.187,28
17.022.608,93
902.699,74

Valor Histórico
(-4-) Correção Monetária ....
(™) Valor Corrigido
(—) Depreciações Acumuladas
Imobilizações

CURTO

66.273.448,74
22.120.175,72
1.988.203,46

Créd

Imobilizações

A

Impostos e Encargos
Folha de Pagamento
Força, Luz e Água
Credores e Contas a
Imposto de Renda a

EXIGÍVEL

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

^»'B'n|fado
Ações Bombeadas

'
J,,,,,
Monetária Ativo Imobilizado
Correção
*
,
„
3.491.074,12
eu
Reserva
Legal
i ' 080 '...
48
'''
Reserva para Manutenção do Capital do Giro
3.550.38^/4
Reservas Estatutárias e Livres
.760.000.00
1
Reserva para Modernização do Ativo Fixo
830.700,72
Fundo de Parles Beneficiárias
Reserva Livre
__T_^Jfl
9.059.006,03

Lucros Suspensos
Lucro Liquido do Exercício

37.683.503,30

RESULTADO
RESULTADO

PENDENTE

.,
.
., _,„
Rcccilas Diferida»
_ ,
C_TC ....
Nao Optanles
FGTS

95.159.829,00

Financeiras
93.383.477,00
1.776.352,00

Participações em Subsidiárias
Aplicações por Incentivos Fisc

''

"

1.552.686,07

693.923,76
,,.
,,,,,
858./6,:.Jl

SUBTOTÀI

222.600.741,36.

7.878.257,69

Outras:
Ações
EÍetrobrás

-

Lei

56.726,00
7.821.531,69

4156
ATIVO

RESULTADO

EXIGÍVEL

42.165.069,56

Créditos:

Subsidiárias

lem

DE DEZEMBRO DE 1973

Fornecedores
Instituições Financeiras
Outras Exigibilidade^ a

20.659.335,48

de

Administração e a Diretoria Executiva salientar, mais uma (
nossos acionistas e das autoridades federais, estaduais e mua compreensão e devotamento do nosso pessoal « colabo-

EXECUTIVA

DOVILIO OMETTO - Presidente
PEDRO DUARTE
TARCÍSIO ÂNGELO MASCARIM
MARCOS DEDINI RICCIARDI

66.522.238,56

Estoques:

Crédiios

no exercício

PASSIVO

Vista

ATIVO

e ao INPS CrS 5 milhões,

milhões

1974
DIRETORIA

10.977,54
32.676.987,29

na

15 milhões.

100.0

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

32.687.964,83

Devedores Diversos
Bancos Conta Especial
Imposto de Renda retido

cerca de CrS

Consignamos, pois, o recolhimento a todor, aqueles que, direta ou indiretamente,
cooperado com a nossa empresa e demonstrado confiança nos seus destinos.

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Outros

1973 atingiu

esse relatório pela leitura dos números, se demonstra que a indubitável
Companhia, tem permitido um lugar de destaque no desenvolvimento ecodo país, tanto na região onde tem atuado tradicionalmente, como naquelar.
passando a atuar, que nos anima a acelerar o projeto de expansão, que se
estudos no Consider e no Badesp.

Devemos, o Conselho de
vez, o apoio irrestrito dos
nicipais, e principalmente,
radores.

ferro
mais

DISPONÍVEL

Contas a Receber de Clientes
{—) Valores Descontados
(—) Provisão para Devedores Duvidosos

pagos no exercício de

Foram recolhidos ao FG1S cerca de 0.8
findo cm 31 de dezembro.de 1973.

100.0

222.601

total brulo dos salários

6. CONCLUSÃO

presidem»

Produros Acabados
Produtos em Elaboração
Matérias Primas
Matérias Auxitiarcs
Ferramentas, Peças e Material de Manutenção
Materiais Diversos
Materiais de Construção

significando

1.2

ATIVO

à

dividendos

administrativa, a empresa deu enfoqu»
universitário, visando suprir ês neceisi-

Dando seqüência a sua mota de racionalização
ao recrutamento do pessoal com nível técnico
dades presentes e futuras.

66.522 29.9
1.537 0.7
119.158 53.5

O
193

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31

Bens Numerários
Depósitos Bancários

aprovou a proposta
até o exercício di

5. RECURSOS HUMANOS

Piracicaba,
CONSELHO

31.12.73

A observação dos valores constantes do quadro acima, permite a conslalação da melhoria
sensível dos resultados da. empresa, demonstrando sobretudo uma situação econômica"'
sólida.

1973
1.000

CrS

130.181 100.0

vegetal,

Usina
guseiros

120.515
41.478
12.981
12.408

1.6
2077
Prazo
33.513
25.8
—
5
Prazo
94.393
72.5^

Pendente

1974, portanto, o setor sideiúrglco observa com indisfarçável preocupação o
Para
semi-acabados
quadro que se antevê, com a necessidade de importar sucata ou mesmo
a. preços 40% mais elevados do que os nacionais sem a certeza que tais diferenças
sejam repassadas aos produtos finais.
de

31.12.73

ATIVO

ano foi marNão obstante, os excelentes resultados do exercício de 1973, o final do
a siderurcado por significativos aumentos de custo das matérias primas básicas para
vegetal, o coque e o óleo combusgia, especialmente a sucata, o ferro gusa, o carvão
de
tível. A sucata, por exemplo, nossa principal matéria prima, sofreu um acréscimo
um preço médio de CrS
preço da ordem de 70%, passando em dezembro para
700.00 por tonelada. Em 1974, até esta data continua a tendência altista a níveis perigosos
resultado menos favorável no presente
para esse setor, o que nos permite prever um
exercício.

setor

3112.72

Balanços

ECONÔMICOS

ASPECTOS

gusa

dos

Disponível
Realizável Curto
Realizável Longo
Imobilizado

1974/1980
Por outro lado, segundo fontes oficiais, o Brasil deverá investir no período
a produção nadoa espetacular soma de 6,35 bilhões de dólares em siderúrgica, elevando
lugar de hoje,
nal para 20 milhões de toneladas ate 1978, passando o Brasil do 16.°
de aço, tornandoa ocupar invejável posição entre os dez maiores produtores mundiais
se, além disso, um dos grandes exportadores de produtos siderúrgicos.

No

1.000):

Período»
19 7 2
1.000
Elementos
CrS

8,5 milhões de tonePara 1974 estima-se que a produção de aco em lingotes atingirá
apresentando
ladas para um consumo de aproximadamente 11,5 milhões de toneladas,
a 1973 para um aumento de
um aumento de produção da ordem de 20% em relação
consumo de 17%.

2.

CrS

(cm

Faturamento (sem IPI)
Lucro Bruto
Lucro Operacional
Lucro Líquido do Exercício

econômico do Brasil, a Siderúrgica
Acompanhando a acelerada taxa de desenvolvimento
a produção de 7,1 milhões de
continua cm rápida expansão, tendo cm 1973 atingido
a um aumento de 9,2%.
toneladas de aço contra 8,5 milhões cm 1972, correspondendo
a
Tal crescimento, entretanto, é insuficiente para atender
de
cm 1973, a importação de 2,7 milhões de toneladas

da Com-

a situação Económico-f-inancoire

Exercício Findo

ACO

DO

BRASILEIRO

MERCADO

suscintos,

Anális»

1-43
1.96
Liquidez Corrente
°-88
1.55
Liquidez Soco
63
66
Prazo médio de colocação de estoques (dias)
108
111
Prazo médio de recebimento de vendas
12
Retorno sobre Investimento ,.
°15
0i7
Lucro por Ação

/

números

de

31.12.72

panhia:

se possa avaliar a nossa partici;
Estamos apresentando em coniunto a fim de oue
- PartiFinanceiras com as Subsidiárias M. Dedim S/A
Demonstrações
as
acionária,
pação
determina a circular 179 Ho Banco Central
cipaçoes e M. Dedini S/A Metalúrgica, conforme
do Brasil, devidamente examinadas pelos Auditores Independentes.
1

em

Quocionlcs

III

usinas,

daquelas

219.905.193,41

REAL

2.695.547,95

PENDENTE
402.559,80
676.838,21
858.762,31
757.387.63

Seguros a Vencer
Juros sobre Empréstimos Difíridos
FGTS — Depósitos não Oplanlos ..
Outras Despesas Diferidas

111.820.286,81

COMPENSAÇÃO

7.430.841,53

Bancos Conta Cobrança
Bancos Conta Caução
Contrato de Seguros
Açòes Caucionadas
Ações Entregues para Caução
Ações de Gozo ou Fruição ..
Bens Hipotecados
Bancos Conta Vinculada
TOÍAL

3.789.270,48
59.416.000,00
1,400,00
34 .503.280,00
30.000,00
5.859.000,00
790.494,80
DO

334.421.028,17

ATIVO

(Vide

111.820.286,81
COMPENSAÇÃO

Notas

Explicativas

is

Demonstrações

Financeiras)

TOÍAL

DO

334.421.028,17

PASSIVO

(Vide

Nolas

Explicativas

ás

Demonstrações

Financeiras)

í
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S.A

220 - 73/77
DOS

DEMONSTRATIVO

213,066 092,76
206.<>74. 793,91
685.233,35
5.. >06.065,50

....

9. 438.044,99
203.628.047,77
111.939.136,97
91.688.910,80
28.260.866,82

IMPOSTO FATURADO
RENDA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS COM VENDAS
Comissocs sobre Vendas
Propaganda e Publicidade
ICM — Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Provisão para Devedores Duvidosos
Outras Despesas

.223.663.16
1 72.422,38
23.085.286,56
873.222,89
2.906.271,83

•

E APLICAÇÃO

REFERENTE AO ANO FINDO EM 31 DE
(Centavos eliminados)

31 de dezembro de 1973)
(Período de 1 de janeiro a

RENDA OPERACIONAL BRU1A
Venda dos Produtos (inclui 2" 823.751 rei. à exportação)
Prestação He Serviços
Incentivos Fiscais à Exportação

DA ORIGEM

DEMONSTRAÇÃO

RESULTADOS

FUNDO

DE

DE

DEZEMBRO

ORIGEM DE FUNDOS
Lucro Líquido do Exercício
Mais: Custos incorridos que nao representam desembolsos de caixa
Depreciações
Baixas do Imobilizado Técnico

1973

4I.535.036
504.9/9
1.734.362
43.774.377
( 5.000.000)

Menos; Dividendos declarados AGE 21-12-73
Recursos obtidos por operações próprias
Integralizaçào de Capital cm dinheiro
Obtenção de Financiamentos a Longo Prazo

38.774.377
2.793.084
3.938 604
45.506.065

APLICAÇAO DE FUNDOS
12.902.040,15

GASTOS GERAIS
Honorários da Diretoria . . .
Despesas Administrativas . .
Impostos e Taxas Diversas
Despesas Financeiras

Adições ao Ativo Imobilizado
, .
monetária).
correção ,.
Técnico (excluindo
Financeiro (Incentivos Fiscais, Eletrobras
Aumento em despesas diferidas e Contas
Aumento de outros Ativos a Longo Prazo
Aumento de outras Exigibilidades a Longo
Aumento do Capital de Giro
Menos: Parcela a longo prazo do Imposto

789.330,00
6.789.709,58
1 .035.568,49
4.287.432,08
504.979,26
(449.729,28)

DEPRECIAÇÕES
Valor debitado dos Custos Industriais

55.249,98
50.470.753,85
1.717.863,46

LUCRO OPERACIONAL
RENDAS NÃO OPERACIONAIS
financeiras
Fvontuais

310.074,62
I . 407 ,788,84

DESPESAS NAO OPERACIONAIS
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA IMPpSTO DE RENDA
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO . .
APROPRIAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO PARA:

41 .535.036,30
2.076.751,80
830.700,72
944.080,-18

DA

EXPLICATIVAS

NOTA 1: PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE E APRESENTAÇÃO
A» demonstrações financeiras sao apresentadas dc acordo com os requisitos
Resolução 220 e da Circular 179; em relaçao ao exercício anterior foram efetuadas na apresentacao algumas modificações não relevantes objetivando um aprimoramento na classificação.

DIRETORIA

2.076.894 32.687.964 30.611.070
33.512.958 66.522.238 33.009.280

Disponível
D
, , . a Curto, Prazo
Realizavel
r. .
Ativo Circulante
.
_
Exigivel a Curto „Prazo . .
de Giro
Capital ...

35.589.852 99.210.202 63.620.350
24.890.748 50.583.246 25.692.498
10699.104 48.626.956 37.927.852

3.851.533,00

ÀS

DEMONSTRAÇÕES

CUSTO ORIGINAL

DEPRECIAÇÃO

E REAVALIAÇÃO

ACUMULADA

M. DEDINI S/A METALÚRGICA

235.173,07
98.060,40
320.858,89
248.607,38

17.022.608,93

902.699,74

O montante de Cr$ 93.383.477,00 se refere a investimento na subsidiária M.
Dedini S/A Participações. A participação da Companhia no Capital Social é de
99°,0/ sendo que o patrimônio liquido contábil da M. Dedini S/A Participações
com base no Balanço Geral de 31 de dezembro de 1973 é de Cr$ 99.078.000,00.
A M. Dedini S/A Participações possui o controle acionário (75%) da M. Dedini
S/A Metalúrgica, com o investimento de CrS 38.040.000,00; cujo patrimônio
líquido contábil em 31 de dezembro de 1973, conforme seu balanço geral, elevase em Cr$ 72.812.000,00.
As demonstrações financeiros dessas companhias foram auditadas por Irmãos
Campos Auditores Independentes S/A Ltda., sendo emitidos pareceres limpos.

DEZEMBRO

NOTA 6:

DE

1973

NOTA 7: EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIOUIDO:
A evolução do patrimônio liquido durante o exercido de 1973 é demonstrada
como segue:
c,s
101 184.854,02
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
MAIS:
Bonificações Recebidas cm Ações, sendo Cr$ 15.246.000
Cri 15.247.533,00
de M. Dedini S/A Participações
CrS
"
Correção Monetária do Imobilizado
,'nn
Intcgrallzação do Capital em dinheiro AGE de 21-12-73 Cri 2.793.084,00
CrS
41.535.036,30
Lucro Liquido do Exercício
Cri 161.985.505,71
MENOS:
5000.000,00
CrS
Dividendos Pagos .
Cri 156.985.505,71
No final do Exercício

8.016.622,41
464.616,91
760.219,58
15.366.471,87
*-r$ 8.067.397 27

Crj>
Cr$

BENS GRAVADOS POR INTERVENIENCIA:

Conselho Consultivo
ARMANDO DEDINI - Presidente
Conselho de Administração
DOVILIO OMETTO — Presidente
PEDRO DUARTE
TARCÍSIO ÂNGELO MASCARIM
MARCOS DEDINI RICCIARDI

CAPITAL:

Diretoria Executiva
DOVILIO OMETTO — Presidente
MARIO DEDINI OMETTO - Vice Prcsidcntp
JOSÉ CARLOS MENDONÇA DE SOUZA - Vice Presidente
MARIO GENTILE — Vice Presidente
MARIO DRESSELT DEDINI - Diretor
AYRTHON MARTINS VIEIRA - Diretor

O Capital Social é dividido em 86.793.084 ações, nominativas ou ao portador,
to
sendo 43.396.542 em acocs ordinárias e 45.396.542 em ações preferenciais, não
das dc valor nominal de CrS 1,00. Os portadores de ações preferenciais
tem direito a voto mas tendo prioridade na distribuição de um dividendo Mlnimo de 8°0 não cumulativos anual sobre o valor nominal, no reembolso do
Capital no caso da liquidaçao do sociedade e participação integral em igualdade
de condições com os portadores de ações ordinárias na distribuição de dividendos excedentes ao mínimo anual fixado e em toda distribuição de bonificações.
Os portadores de ações ordinárias tem voto assegurado nas Assembléias Gerais.

Contador
OSWAIDO ALFREDO

PARECER

FISCAL

DOS

AUDITORES

Téc. Cont. CRC SP 26.818

INDEPENDENTES

Aos
Diretores e Acionistas da
SIDERÚRGICA DEDINI S/A.
Examinamos o Balanço Geral da SIDERÚRGICA DEDINI S/A,
e a demonstração da origem e aplicaçao de fundos do exercício findo
grante das Demonstrações Financeiras. Efetuamos nosso exame consoante
Banco Central do Brasil para as companhias cuias ações sao negociadas
dos livros e documentos He contabilidade, bem como aplicando outros

Oi membros do Conselho Fiscal da SIDERÚRGICA DEDINI S/A, abaixo assinados, no desempenho dc suas funções, declaramcm que,
lendo examinaoo o Balanço Geral, Demonstrativo de Resultados, assim como os demais documentos relativos ao exercício encerrado
de dezembro dr 1973, encontraram tudo em perfeita ordem, sendo de parecer que as referidas peças merecem a aprovação da Assem d eia
Geral.
LOURENÇO DUCATTI
SEBASTIÃO PINTO FERNANDES

DE

Em 29 de outubro de 1973 a companhia concedeu fiança à M. Dedini S/A Metalúrgica no contrato de empréstimo firmado por esta com o Banco do Brasil
S/A. A liança consiste cm hipoteca dc bens componentes dc seu ativo imobilicuio valor residual em 30 de junho de 1973 monta aproximadamente em
zado, '6.000.000,00.
CrS

NOTA 3: PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS:

Piracicaba, 29 de janeiro de 1974
JAYR ROCHELLE

31

Cr$ 28.254.255,35
88.548,23
^r$
46.187.083,28
24.248.218.57

Contas a Receber de Clientes
Contas Correntes Devedores
Fornecedores
Vendas
Custo das Vendas
NOTA 5:

CONSELHO

EM

a) M. DEDINI S/A PARTICIPAÇÕES
Cr3> 15.524.069,84
Contas a Receber de Clientes
12.377,23
Cr$
Contas Correntes Devedores
73.231,04
Fornecedores
84.867.600,84
Vendas
^r$ 44.555.490,00
Custo das Vendas
b> COBRAFE S/A INDÚSTRIA E COMERCIO
Contas a Receber de Clientes
Fornecedores
Vendas
Custo das Vendas

8 558.671,64
751,357,76
5.626.765,08
1.623.619,26
462.195,19

FINANCEIRAS

NOTA 4: OPERAÇÕES COM EMPRESAS DO GRUPO DEDINI:
Os saldos de Balanço e operações realizadas pela companhia com as empresas
cio grupo no exercício de 1973 são identificadas pelas seguintes parcelas:

Ar, imobilizaçoer. técnicas estão registradas ao custo dc aquisição ou construção,
acrescido de correções monetárias cuio valor até 31 de dezembro de 1973 elevase em CrS 5.670.187,28 e tem a seguinte composição:

DO

45.506.065

(Vide Notas Explicativos às Demonstrações Financeiras)

NOTA 2: IMOBILIZADO TÉCNICO:

PARECER

de, „Renda, a nPagar

31-12-72 31-12-73 Aumento

(Vide Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras)

Imóveis
Móveis e Utensílios
Equipamentos Industriais . .
Veículos
Construçoes cm Andamento

Prazo

37.683.503,30

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA

NOTAS

e Ações)
_
de Pendente

AUMENTO DO CAPITAL Dl GIRO
120. 172,01
I ,600.000,00
50.468.445,30
8.933.409,00

RESERVA LEGAL
FUNDO DE PARTES BENEFICIÁRIAS
MANUTENÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

814
5.470
9.746.400
4.275.586
949.642
1.532.429
392.622
... 37.927.852
(5 042.880) 32.884.972

JOSE ALCIDES GOBBO

RAUl NARDIN
I

levantado em 31 de dezembro de 1973, o Demonstrativo de Resultados
naquela data, bem como as Notas Explicativos que fazem par e meo
com as exigenci s
padrões reconhecidos de auditoria e de acordo inclui
revisões parciais
no mercado de capitais e, consequentemente
processos técnicos de auditoria que julgamos nccessanos nas circunsa posição financeira
Somos dc parecer que as referidas demonstrações financeiras examinadas por nós representam adequadamente
findo naquelao exercício
Ha SIDERÚRGICA DEDINI S/A em 31 de dezembro He 1973 e dos resultados de suas operações correspondentes
anterior.
exercício
ao
relaçao
em
consistente
de
maneira
e
aplicados
aceitos
Haia, He conformidade com os princípios contábeis geralmente
São
Paulo, 29 de janeiro de 1974
IRMÃOS CAMPOS AUDITORES INDEPENDENTES S/C LIDA.
CRC SP n.° 565 AI-PJ-SP n.° 7 GEMEC-RAI-72/033-PJ
FRANZZIN
Contador Responsável - ANTONIO FRANCISCO
Contador - CRC SP n.° 26.195 - AI-PF-SP n.° 23
GEMEC-RAI-72/033-FJ - CPF n.° 062426698
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D

1.° Caderno

?

METALÚRGICA
CGC 44.813.863

001

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores

Acionistas:

Balanço Geral, o Demonilritívo de RMÜMadqi e o
Submclemo. » apreciação dc V. Sai, o
tle
do dezembro
encerrado em 31
«o exercido social,
referentes
Fiscal,
do Conselho
Parecer
Independentes.
dos
Audltorei
Parecer
do
1973, acompanhado
GERAIS

COMENTÁRIOS

dos mais auspiciosos, como consequenO ano passado foi, par» Ioda e economia nacional,
fortalecimento das ompresas, através de uma
cia natural da atuação qovcrnamenlal, bem como do
no
-_
¦„,«,.,„
crescimençtc^
-do
-"-•¦.-¦apontado
*¦- como exemplo
iwi "«•»"*""
novamente «mDrtjsn foi
O Brasil
racional. u
estruturação maisis /acionai,
r
apresen ando elevada taxa do Produto Interno
mundo, continuando seu ritmo de desenvolvimento,
o
o acréscimo substancial nas transações com
Bruío. acentuado «utncn-o do nivel do empregos,
"°rM.
Dedini
1973, sucedendo a tradicional
Nossa empresa, constituída em 28 de março de
novo meses de atividade, num período
S/A Metalúrgica, viveu, Indubitavelmente, os seus primeiros
matéria prima, sentida cm todo
de excepcional desenvolvimento industrial, apesar da escassez do
"Assim
se é verdade que, os resultados, que ora apresentamos, são devidos, em grande
aplicar, com empenho ao
nane, a essa' conjuntura, não ó menos verdade que tivemos de nos
de uma estrutura
e a implantação
aprimoramento da tecnologia, ao aumento da produtividade
da colaboração recebida
alem
o
funcional,
dinamita
administrativa, lécnica o cconómico-financeira

KawÁtakl Hoêvy Industries Ltd.
dos nossos acionistas,
do grande projeção e experiência no Comércio mundial.

c

C.

&

Itoh

Co.

Ltd.,

empresa:,

MERCADO

japonesas

O capital inicial do Cr$ 38 100.000,00, Integral Irado, na sua maior parte, com a conferfineta dc bens, direitos o obrigações, destacados do patrimônio liquido da tradicional M, Dedini
S/A Metalúrgica, hoje girando sob a denominação da M. Dedini S^A Participações, foi, em 30 ds
março dc 1973, elevado para Cr$ 50.800.000,00, mediante a subscrição, em dinheiro, de 12.700.CC0
ações ordinárias dc Cr$ 1,00 rada, mais o ágio de Cr$ 12 880.000,00, contabilizado como reserva,
para futuro aumento dc capital.
ECONÔMICOS

....,,¦..
..
,
fornecendo-lhei máquinas e equipamentos.
A grand» expansão prevista para esses ramos da industria brasileira e as perspectivas de
levaram-nos a colocar cm prática, desde iunho do ano findo, um expressivo
novas exportações,
aquisição de modernas maquinas,
plano de expansão, através da construção de novos edifícios,
incorporação de novas tecnologias, ampliação do corpo técnico o treinamento de pessoal.
As perspectivas do mercado a ampliação de nossa capacidade dc produção e a certeza
acelerada, nos permitem afirmar que o
üt que o Brasil continuar» em marcha desenvolvimenlista
ano de 1974 consotidará nossos objetivos, levando-nos a rcsullados ainda melhores.

FINANCEIROS

O lucro líquido da empresa, antes do imposto de renda, atingiu CrS 11.894.203,82,
represenlando 15,38% sobre as vendas brutas do períedo.
A situação dc caixa se apresenta bastante sólida,
inclusive,
a
aplicação
em
permitindo,
riepósilos a prazo fixo, no montante de
CrS 20.347.000,00 e um
disponível
bancário de CrS
27 690.660,09.
O capllal de giro próprio ê dc CrS 44.678.480.C0 e o índice de liquidei correnlc 1,38.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31

A

EXIGIVEl
36.286,33
27.690.660,09
__________

CURTO

A

REALIZÁVEL

27 726.946,42

PRAZO

A

CURTO

'__

Créditos:

4o. 191.167,68
EXIGIVEL

27 382.553,29

Provisão
134.098.428,66

I

PRAZO
..
M.uól

1?S'ÍÍ
22?- .4IJ.MÍ

de

Imposto

para

Renda

16.632 574.96

1.8o7,.970,52

133.779.469,62

REAL

Subscrito:

Capital

no País
no Exterior

Residentes
Residentes

i
«sr>ncou»
1,490.829,50

fAuXOX
__1______
50.800.000,00

2.513.183.87

Capital
RESERVAS

'^'f

Dc Empresas Coligadas
Impostos a Compensar
Empréstimo Compulsório

1I7.I46.894.66

EXIGIVEL

PRAZO

Contas a Receber Clientes
(-) Valores Descontados

';!?
,
I".7ÍI7
',XIo
Ánvi
?'5o5"u,'"
,
.„c .Aai
„____L__

Nacional
Es'rangciro

PASSIVO

NAO

W9 56
.mj.vvy.^v

E*igibilidades:

Outras

161.825.375,08

CIRCULANTE

LONGO

A

REALIZÁVEL

,l'w
'

.CIRCULANTE

LONGO

A

Financiamento
Financiamento

-.-- '7c02q
Devedoras
¦...,
.
Contas Correntes
4'.761'.057,01
Adiantamentos a Fornecedores
-v»
-,7 f^. rr,
Bancos Conta vinculada
j20!30!/.000:00
Depósitos a Prazo Fixo

ATIVO

Nacional
Estrangeiro

PASSIVO

T'M!'
«Aro
Duvidosos
.!___„_
37.458.448,60

(-) Valores Descontados
(-1 Provisão para Devedores

O

Financeiras:

Provisão para Imposto de Renda
Adianlamcn'os dc Clientes
Salários e Contas a Pagar
Imposto e Contribuições a Recolher
Contas Correntes Credora»

jo Qty QÍ17 fíA
2323
27982
'___

Contas a Receber Clientes
Dc empresas coligadas

S 5 I V

Exiyíbi(idades:

Outras

69 257.426,77

A

'a^tt.SO
Au 3ji'j0
8

Financiamento
Financiamento

927,51
38.496
29
185 488 77
1*575*010*49

_. ,
,
Produtos cm Elaboração
Prima
e Secundária
Matéria
Importação em Andamento

1974

PRAZO

Fornecedores
Empresas Coligadas
Instituições

Estique:
'

de abril de
DIREIORIA

DE DEZEMBRO DE 1973
P

Ben», Numerírloj
Depósitos Bancários a Vista

10

Piracicaba,

ATIVO

DISPONÍVEL

FUTURAS

PERSPECTIVAS

industrial açucarelro, orientada
A sadia e arroiada pollllca de reaparclhamento do parque
a hegemonia mundial do Brasil na produção dc
pelo Intitulo do Açúcar e do Álcool, visando
da maior parcela do mercado
e
detentora
vendai,
que
excolcnles
nova
émprtM
ens-icu a
açúcar
lado, a alta cotação do açúcar,
de maquina» e equipamentos para esse ramo industrial. Por outro
cm modernizar ou ampliar
se
Interessassem
diversos
países
com
fez
que
no mercado internacional,
exportações.
suas usinas, propiciando a nossa empresa razoável volume dc
nossos «clonislas, estamos
fcilos
investimentos
aos
pelos
segurança
maior
Visando propiciar
diversificando as atividades da empresa, dc maneira a atender, sem prc|uizo do mercado tradicional,
outros se'ores Industriais, tais como os do cimento, mineração, siderurgia, petroquímica e ccluluse,

CAPITAI

ASPECTOS

E

33'V4°'c6
n**'n/V ao
'°
__„
24.236.051,92

',

12.880CO0.CO

Excedente

LEGAIS

470.178.82
Reserva
Legal
*áí'25Z'Z?
Rcsor\a Manutenção Capital de òiro
„
0.289.339,85
Lucro do Exercício à Oisposição da AGO

73 083.576,J4

IMOBILIZADO
Técnica:

Imobiiização

3?m7'm5'22

Valor Histórico
(-) Depreciações

Acumuladas

_________
36.628.384,52
~1T1
S^.
1 mobilizações Financeiras:
u.
«'áSnnn
Coligadas
em
Empresas
Participação
.¦
_______
Aplicações por Incentivos Fiscais o Marcas o Patentes

153.511,47
ATIVO

61.017.947,9)
222.843.322,99

REAL

RESULTADOS

PENDENTES

RESULTADOS

Diferidas
Despesas „,,.,.
Variações Cambiais a Compensar
FGTS Não Optantes

Notas

(Vide

às

Explicativas

Demonstrações

i

73.053
298

306,05

Financeiras}

"LUCROS E PERDAS'
DA CONTA
(Período de 28.03 a 31.12.73)

OPERACIONAL

NOTA

70 717,807,86

Vendas
Receitas Operacionais ,
Prestação de Serviços

Custo

LUCRO

929.558,85

77.360.028,66
( 4 674.916,65)

72.635.112,01

LÍQUIDA

Produtos

44 515.842,25

Vendidos

BRUTO
COM

GASTOS

GERAIS

Despesas
Despesas
Drspesas

(

VENDAS

Depreciações e
Apropriada ao

LIQUIDO

Amortizações ..
Custo Industriai

(

(13

Imposto

p/

APROPRIAÇÃO

LUCRO DO

DO

DO

DO

de

1,037.215,51
978.365,24)

58

IMPOSTO

DE

73.053

306,05

Notas

2:

Explicativas

às

Explicativas

cadorias
NOTA

FINANCEIRAS

DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
dezembro do 1973,
referido orgáo no

de
no

pela Circular
as normas e critérios esialabcleciclos
SfítvíSl.w
se com
forma da Resolução n° BB, oDiciivanao

179
este

ESTOQUES

3:

IMOBILIZADO
Os

saldos

avaliados ao preço
nos estoques.

médio

dc

inferiores

labricação,

ou

compra

ao

mercado.

A

parcela

do

Imposto

sobre

Circulação

de

Mer-

TÉCNICO
Técnico

Imobilizado

do

em

31

dc

1973

de

dezembro

ser

pedem

sumariados

como

segue:

V-ilor Deprsciricão
Histórica do Pernoito
4.108.022,68
4.130.916,65

850,27)
782,71

Máquinas

e

Equipamentos

de

Produção

Máquinas

e

Equipamentos

de

Escritório

Máquinas

em

Construções
Outras

Montagem
em

41.288,15

13.507.418,92

903.938,81

I 393.911,39
10.093.897,02

48.535,36

2.379.721,97
1.219 687,65

Andamento

lmobitÍ2açÕfts

43

276,54

36.833.576,28 1.037.038,86

O

PARA:

470 178,82
644 057,77

Giro

Demonstrações

4:

mélodo

de

INSTITUIÇÕES

constituição

é

o

dc

rela,

linha

a

com

utilização

das

lixas

cm
em 31

dc

normais.

dezembro

8.289.339,85

Financeiras)

de

1973.

Em
(mobilizações
Técnicas
Caucionadai
Duplicatas

...

Diretor SupirintendenU
DR. PAULO Dt SAMPAIO

Os

encargos

militares dc
13.697
5.928

financeiros

incidentes

cruzeiros:

COES

Diretores Executivas
NARCISO GOBBIN
WALDYR ANTÔNIO GIANNETTI
BAUDON
PAUl
MANOEL DIÚGENES DE PAULA
Contador
JOÃO ZILIO FILHO
Téc. Cont. CRC SP n?

Piracicaba,
HÉ.LIO

32.335

INDEPENDENTES

PARECER DOS AUDITORES

Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, no desempenho de suas funções, declaram que lendo examinado o Balanço Geral, Demonstração
tudo em
1973, encontraram
da conta do Lucros c Perd as, assim como dos demais documentos relalivos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de
perfeita ordem, sendo de parecer que as referidas peças merecem a aprovação da Assembléia Geral.

HATA

depreciação

,
_
,. ,j„ as
i
,„.,
ramhlnl. vigenres
vincules
,.
cambiais
laxas
atualizados
financiamentos
estrangeiros eslao
Os
incorridos até 31 de dezembro dc 1973 eslao registrados.
sobre os empréstimos
Os financiamentos estão garantidos por:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

SALMERON

da

FINANCEIRA5

Diictor
Coordenador
DOVILIO OME1TO

HADASHI

Financeiras)

Demonstrações

CONTÁBEIS

Diretores
Administrativo!
DOVILIO OMLIIO
ARMANDO DEDINI
DR. PAULO SAMPAIO GÓES
DR. YOSHIO NAKAI
JINJIRO SEKO

FRANCISCO

às

EXPLICATIVAS

Os estoques estão
(ICM) esta inclusa

9.403 576,44

EXERCÍCIO

29fl.a80.428.2l

( 2.490 627,38)

EXERCÍCIO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA
(Vido

NOTA

NOTA
DO

Notas

Bens

11.894. 203,82

RENDA

Renda

Legal
para Manutenção Capital dc

(Vide

de

PASSIVO

PRINCÍPIOS

4.441 869,46
_?¦ 448,35)

EXERCÍCIO

LUCRO

li

954.778,84)

7.461

ANTES

LIQUIDO

Reserva
Reserva

8.712.022.58
4.685.530,13
1.388.403,80
44 570.003,60
13.697.3.15,94

Prédios

OPERACIONAL

Proviilo
LUCRO

076.10

6.693.857,94)

Rendas Não Operacionais
Despesas Não Operacionais
LUCRO

ie.664

Terrenos

5.922.976,65
1.088.116,., 1
6.943.645,78

Administrativas
Tributárias ....
Financeiras ....

DO

,

Foram adotados na apresentação das Demonstrações Financeiras de 31
do Banco Central do Brasil, multo emb.-ra a empresa não esteia registrada
Financeiras.
procedimento uma correta apuração das suas Demonstrações

169 269,76

28

DESPESAS

LUCRO

5.712.661,95

Faturado

dos

TOTAL

NOTAS

BRUTA

OPERACIONAL

Endossos
p/Descontos
Endossos
p/Caução
Endossos p/Cobrança
Seguros
Contratados
Hipotecas e Alienação

5BQ.42B,21

DEMONSTRAÇÃO

RENDA

16.313.074,18
2.350.201,92

COMPENSAÇÃO

_.,_,,
712.022.58
B
4.685.530,13
Titulo» Descontados
Títulos Cauctonados
1
^q 'C* E0
¦••;
M>5?0
•••••••
•
Títulos Cobrança
•¦•
J^
,„y .,,',,
Contratos dc Seguros
n
J_.___.____
Bens Hipotecados c Alienados
',
'.
TOTAL DO ATI VO

Imposto

Diferidas
Não Optantes

2.683.799,17

COMPENSAÇÃO

RENDA

PENDENTES

Receitas
FGTS -

304.238,74
2o
358 51
0
ocnSn^oT
_.:.¦¦¦

10

de

JOSÉ'

BOAREllO
PEDRO

abril

de

ALCIDES

CALDARI

1974.
GOBBO

Aos
*
Senhores Diretores c Acionistas da
DEDINI S/A. MLIALÚRGICA
M.

«£¦»<>''»l™5» «£ «£ «
1em 31 de dezembro dc 1973 e .jespec
RGICA, levantado
n ançcuds. O nosso
Examinamos o Balanço Geral da M. DEDINI S/A. METALÚRGICA,
dala, ¦e notas explicativas que fazem integrante das Demonstrações°°cu',C"J°S
mesma
na
findo
ao
exercício
de lucros e perdas correspondem*
revisões parciais dos livros e
de audnorria, e consequentemente Incluiu
sd" ^'£
exame loi efetuado dc acordo com as normas usuais
necessários nasd'^^^^™
*!?£l
T*
.auditoria ^julgamos
METALÚRGICA,
')'^eua^xantal^r0^^^
«
contabilidade
de
geralmente
dt^raçT
acordo com
dala,
princípios
findo naquela
ao
exercido
correspondentes
1973 e o resultado de suas operações
de
aceitos.
São

Paulo,

10

de

abril

de

1974

LIDA.
IRMÁOS CAMPOS AUDITORES INDEPENDENTES ST
CRC SP n? 565 AI-PJ n9 7 - GEMECRA1.72/033/PJ
ORLANDO MARTINS SOARES FILHO
CRC-GB 241I5"S"-Sp-Al-PF 333
Gerente Principal

ANTÔNIO FRANCISCO fRANZ/N
Contador CRC SP y6l9S.AI-PF-SP 23
GEMtCRAI.72,033/2.fJ.CPF C62426698

JORNAL DO BRASIL

Domingo, 28/-1/7*1

?

1." Caderno

D

ECONOMIA - 45

M. DEDINI S. A. PARTICIPAÇÕES
CGC 54.360.804/001

BALANÇO GERAL ENCERRADO EAA 31

DE DEZEMBRO

DE 1973

ATIVO
PASSIVO

DISPONÍVEL
R«n»

EXIGIVEL

Numerários

¦
*

Bancário»

Depositai

M3.025.33
¦1.169.854,82

Viila

CURTO

A

4. 462.880,15

D*

629.639.17

Empresas

Coligadas

Instituições
A

REAltZAVEl

Títulos

PRAZO

CURTO

Estoques:

a

Importações

A.583.612,13

Andamento

em

Valores

C/

Dcvedora»

Correntes

Provisão

a

Clientes

EXIGIVEL

13.322.30,1,05

Coligadas

33.185.887,00

A

LONGO

Insttiuicões

;

Títulos

46.508.191,05

a

Descontados

(--)

Valore*

(—)

Provisão

559.593.90

de

Ronda

750.CCO.CO

32.307.764.79

CIRCUtANTE

Devedores

p/

Duvidosos

(13.608.134,33)

Dr>

( 9.864.606,0!)

Provisão

Contai

Devedoras

Correntes
*

Adiantamento
*

Depósito*

e

Bancos

Fixo

Empresas

Imposto

p'

722.871.C2
6,001.000X0

..,.

ll1.662.74

NAO

A

CIRCULANTE

Empresas
de

Coligadas

Ativo

Imobilizado

29.611,55
S3.429.6r,,55~

LEGAIS

Reserva

legal

Reserva

p.

,

Manutenção

Capital

2.603.474,61

Giro

5.467.625.94

23.223.986,20

8.071.100.55
3.570.789,i-8 '

Investimento

Obrigações

Eietrobrás

«

Empréstimos

Compulsórios,

Leís

415*6,

1474,

4494

*

424?.

a

lucros

172.627,50

Compensar

1.243.130,54

de

99 077

FG1S

Diferidas

Nho

..

77.336 68
35.343,50

Oplantcs

112.650.18

170,379.003,95

,362.460,86

Correção

Monetária

Valor

(- )

Depreciação

846.08

PENDENTE

Receitas

{-—)

.055.397,53

Corrigido

.417.858.39

Acumulada

. . . ..

.040.551,41
20.

377.306.93

Financeiras:

Parricipacões

cm

Participação

Empresa»

em

Aplicações

Outras

Coligada

Empresas

Incentivo*

por

Fiscais

69 940."OU 69

.

452.508,68

.,

6.1069.6:6.40

96.840.340,75

76.463.033,77
ATIVO
RESULTADO

323.136,78
7.253.997,20
7.577.133,98"

Técnicas:

Imobiüzações

Bonifiçadas

3O.4I.I.899.07

IMOBILIZADO

Histórico

Ações

Suspensos

RESULTADO

(mobilizações

_

LIVRES

Reservas

2.199.365.6')

Ref lorestamcnfo
Imposto

33.380.712.90

83.4C0.CO0.0O

Monetária

Bens:
de

Valor

1.750.CCC.CO

4Í..I8B.662,67

RESERVAS
Fundo

Penda

REAL

EXIGIVEL

Correção

33.025.782.52

PRAZO

IONGO

de

Capital

RESERVAS
REALIZÁVEL

21.041.276.99

71.188.477,69

31.279.770,46
A1IV0

12.363.533,91

Coligadas

PASSIVO

..,.,

Vinculada

Conta

368.402.C0
2.857.500,00

Acionistas

1.409.785,99

Fornecedores

Prazo

PRAZO

Financeiras

23.035.450,71

REAL

169.743.902,49

PENDENTE

Despesas

Diferidas

Correção

Monetária

Outros

327.547.61
á

Compensar

87.715,91

Pendentes
-

FGTS

96.881.73
78.737,64

Pagar

Diretores

(-{¦-)

613.31i,55

32.807.764.79

Receber

Empresas

Vaicres

Recolher

Clientes

Imposto

p/

a

Pagar

Receber:

*

D»-

a

PASSIVO

Contas
D*

Contas
de

6.746.01-2,C6~

952.5C0.C0

c Contribuições
«

Adiantamento

142.399.93

Crédito»!

247.265,54

Pagar

Salários
Acabado»

879.835.26

Financeiras

Impostos

Produto»

PRAZO

Fornecedores

Nio

134.494.44

Optantcs

635.101,46

35.343,50

170.379.003,95
CONTAS

DE

CONTAS

COMPENSAÇÃO

Títulos

Descontados

Títulos

em

Contrates

COMPENSAÇÃO

Títulos

Descontados

925.944,95

Títulos

cm

Cobrança
de

DE

i3.6C8.134.33

...
,_
j.ós.6.

925.944,95
Seguros
j
_95 .j*,'.-.

1.595.124,00

Imóveis

Hipotecados

850,00

Imóveis

Hipotecados

Imóveis

Arrendados

27.035.00

Imóveis

Arrendados

Financiamento
Outros

C/

.

Alienação

615.667,54

Avais

Ações

Contratos

Caucionadas

Diretoria

TOTAL

DO

°U,r°S

12.C00XO

34.081.425.82

ATIVO

OPERACIONAL
•

Y""1".
Prestação

Caucion-ídas

21'*).1*33. 426,51

PARTICIPAÇÃO

210.634.699.73
3.J98.72Ó.78

As
O

IMPOSTO

FATURADO
OPERACIONAL

CUSTO

DOS

LUCRO

BRUIO

s/
Propaganda •»

Ouiras
GASTOS

...

s/

Publicidade

100.425.37

Construtora

de

Mercadorias

Duvidosos

p/
Despesas

8.445.352,99

Superkaveá

empresa-,
em

31

coligadas

He

Tributárias

1 .4.19.118,19

Financeiras

7.640.650,95

ao

eleva-s-

custo

a CrS

dos

Custos

Industriais

179.574,CO)

(

10.144.664,70

|3)

dc

aquisição

69.941.CC3.C0,

LIQUIDO

ANTES

DO

IMPOSTO

P/

LIQUIDO

DO

NO

PERÍODO

IMPOSTO

DE

DE

...
.

50

S/A.

Palmeiras

e Comercio

DO

DO

(

167.204,66)

(

12O.7CO.0O)

( 3.500.000.CO)
13.328.024,14

EXERCÍCIO

PARA:

legal

Manutenção

do Capital

LIOUI0O

DO

de

foi

de

Eslas

cm

social

desta

dezembro

empresas

dezembro

Transformadores

de suas atividades.
em nota explicativa

exercício
31

consliluida

S/A.

são

auditores
Diretoria.

Os
da

empresa

do

1973.

auditadas

cie

1973,

encontra-se

encerra.se

em

31

Irmãos

por

dois

de

demonstrações

As

encontrando-se

nos

,....
A

DISPOSIÇÃO

últimos

indcpendenles

em

serão

Auditores

um

1974,

de

ianolro

fase

exercícios

omitiram

financeiras

Campos

Diretor

Coordenador

DOVILIO

Diretores

OMETTO

como

etn

CrS

ações.

segue:

Patrimônio
liquid*

Investimento
1.000)

38.040

72.812

(4)

8.100

14.714

(4)

5.439

17.480

14.520
922

-

(!)

(2.341)

l.OCO

(2)

10.643

(31

organi-acionai.
resultados

cem

limpo,

parecer
razão

pela

não

favoráveis.

levando-se

o

qual

cm

A

Diretoria

considerarão

líquido

patrimônio

estará
fato

o

apresentado

Ar.

foi

empenhada na incre"going
« concern"

extraído

do

balancete

auditadas.

Independentes

—

S/C

Lida.

Administrativos

ARMANDO

Diretor

Superink-ndenlc

MARIO

TEDRO

DUAÍJTE

Dr.

6C6. .101,00

Giro

EXERCÍCIO

recebidas

sumariado

16.828.024,14

RENDA

RENDA

EXERCÍCIO

LUCRO

bonificações

ser

pode

1.920

WAIDYR
APROPRIAÇÃO

as

mais
e

.,

empresa

de
*4)

PAGO

O

6.971.264,53

OPERACIONAIS

RENDA

Cruz

Indústria

Empresas

mentaçãò
explicado

OPERACIONAIS

DE

Dodlnl

Transformadores

Suporkaveá

(2) A

89i.300.CO)

(

OPERACIONAL

IMPOSTO

Distílarias

S/A.

75
48
43
43
47

Luiz

Santa

S/A.

Outras

(1) Esta

1.070.874,00

NAO

LUCRO

1973

de

6.074.376,29

DEPREDAÇÕES

Reserva

regi;t,éd«

estão

dezembro

638.885.19

Despesas

LUCRO

em

Companhia

Metalúrgica
São

de

Pecuária

Cobrafc

3.534.886,76

Despesas

PROVISÃO

da

Participação

S/A.
Álcool

Agro

Diretoria

Debitado

e

2.278.818.68

(15.853.030.62)
da

0ESPESAS

Dediní

Açúcar

Devedores

NAO

M.

829.789.53

Administrativas

LUCRO

investimento

(em

Vendas

Dcspes-is

KENDAS

COLIGADAS:

acionárias

EMPRESA

(15.189.273,33)

Circulação

Honorários

LUCRO

EMPRESAS

168.874.102.73

GERAIS

Vaior

EM

participações

210.240.644,95

VENDIDOS

VENDAS

Comissões

Impoiio

204.460.429,77

.11.366.542,22

C/

Provisão

LIQUIDA

PRODUTOS

34.081.425.82

PASSIVO

DO

3.942.781,56

RENDA

DESPESAS

17.296.62000
Diretoria
,5
qqq rn

da

TOTAL

„

27.085.CO
,,,,-. ,.
o
i 3 .0O/,j*J

NOTA EXPLICATIVA DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

BRUTA

-,
Serviços

,de

c/

204.460.429,77

RC.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.['.
Alienação

Avais

Ações

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS
(Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1973)
RENDA

de

Financiamento

17.296.620,00

,„._„
¦ d*>,J.l

Cobrança

Seguro

DA

6.074.026,94

5.467.625,94

PARECER. DO CONSELHO

DOVILIO

JOÃO

PARECER

FISCAL

GIANNETTI

DRESSELT
OMETTO

-

PEDRO

RUFINI

Toe.

Cont.

CIC

071-498678

CRC

SP

DUARTE

Executivos

TARCÍSIO

7.253.997.20

ROIDAO

ANTÔNIO

Diretores

ASSEMBLÉIA

Contador

DEDINI

ANGEIO

RIBAS

MASCARIM

FLEURY

DOS

AUDITORES

INDEPENDENTES

Aos
Os
trativo
perfoit*

dos

membro*,

do

Rcsulisdos,

ordem,

sendo

Conselho
assim

de

Fiscal,

como

parr-cer

que

aba;xo

os

assinados

demais
as

referidas

no

documentos
peças

desempenho
relativos

merecem

>

«o

de

suas

funções,

aprovação

da

declaram

encerrado
.

exercício

Assembléia
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São Paulo (Sucursal) — O vice-presidente da
Liga Norte-Americana de Poupança e Empréstimo.
Sr. Don Geyer, afirmou ontem em entrevista no
Hiltón Hotel que o modelo brasileiro ele correção
monetária no setor do crédito imobiliário já conta
com muitos adeptos nos Estados Unidos, podendo
ser implantado ali num futuro, se não próximo, no
mini mo não muito remoto.
Esse tema será um dos itens mais Importantes
da agenda oficial do XIII Congresso Mundial da
União Internacional das Entidades de Crédito Iinobiliário e Poupança, que deverá reunir, no Rio, de
19 a 23 de agosto, aproximadamente 3 mil empresários, representantes de pelo menos 35 das 40 háções integrantes da IUBSSA. Até agora, 28 desses
países já se inscreveram para participar do encontro.

CICLO DE PALESTRAS
O Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais,
em convênio com a Associação Brasileira de
Marketing, sob o patrocínio do Programa de
Assistência Técnica do Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - FUMCAP, fará realizar um ciclo de palestras, com a presença de
e de
personalidades do Mercado de Capitais
experts em Marketing, inclusive com a participação de conferencistas norte americanos no período de 13 de maio a 6 de junho, sobre o tema
"Mercado de Ações no Brasil: Um
problema de
Marketing?"
As palestras serão proferidas às 2.a\ 3,as,
4,!,s e 5.as no horário de 18:30 às 20:30 horas.
As inscrições devem ser feitas na sede do
IBMEC, à Av. Beira Mar, s/|i.° (Anexo ao Museu
de Arte Moderna), a partir do dia 29 de abril de
1974, no horário de 9:00 às 12:00 e de 1 4:00 às

INFLAÇÃO
O secretário-g c r a 1 clu
União Internacional cias Assoclações de Poupança e
Empréstimo, o inglês Norman Griggs, apontou ás
causas mais decisivas da
necessidade de reformular o
processo de facilttaçãÓ na
construção de casas populares: o desencorajamento à
poupança — conseqüência
da espiral inflacionária que
hoje afeta o mundo todo;
cs custos a cada dia maiorts do material de edificação; e a majoração, sempre crescente, das taxas de
juros.
Apesar dos incentivos fiscais. os benefícios do siste-

17:00 hoias.

IBMEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE
DE CAPITAIS
ABM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FUMCAP - Programa de Assistência
Fundo de Desenvolvimento do Mercado

MERCADO
MARKETING
Técnica do
de Capitais.
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SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Companhia Estadual
de Gás - CEG-GB
EDITAL N.° 015 74
TOMADA DE PREÇOS N.° 015/74
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afixado

Estadual

Companhia

n.°

2610

Complementarei.
CrS

¦ ¦

I

300.000,00.

1974.

(a) ÁLVARO DOS SANTOS
Chefe do Depto. cie Serviços Complementa res

ma Imobiliário de caráter
popular determinados sobretudp na Europa e notadamente ria Inglaterra, álnda são insuficientes e m
razão da variação das taxas
de juros provocadas pela
flutuação do custo do dinliéiro.
— O brasileiro, como a
maioria dos povos em desenvolvimento, já como que
se habituou a conviver com
a inflação, ao passo que os
desenvolvidos,
já
países
cuja economia ó estável, admitem muito mais os efeitc.c da instabilidade monetária, com reflexos danosos
para os programas de liãbitacão.

BUOUTERIAS

Lojistas, Revendedores e Pessoas Inteligentes multipliquem seus lucros revenden"Badaladas"
do Brasil,
do as Bijouterias mais
que é só mostrar para Vender.
5.000 modelos pata pronta entrega em:
Bijouterias Finas, Prata do tei, acrílico e artigos para presentes. Fornecemos mostruário e trocamos as meioidorias não vendidas.
"UD"
Visite nosso STAND na 15.°
Feira de Utilidadoi Domésticas
"K",
Rua
esquina.
De 19/04 a 29/04
Parque Anhembí — S. Paulo — Capital

Wv' ¦ -«;¦'' U'
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-

.0 SEGREDO OIS lÕttSÍH BIJOUTERMS

ü

ÉgE

flv.üns de Vasconcelos, 597 - fone: 210-8129

João

Muniz

vorável. Essa situação negativa,
todavia, náo se repetiu lio ano
passado, quando o período inoèrnoso se caracterizou pela regularidadà, em lermos gerais,
com reflexos nositlvos ha prodwão agrícola, segmento responsável pela maior parcela da
renda setorial.
Estimativas do Ministério da
Aarhultura indicam que se e.rprndiram, de forma expressiva,
a produção de algodão, de arroz,
milho c feijão que, em conjunto, respondem por quase 50'', do
valor da produção agrícola nordestina. AdmHc-se ainda que tenham ocorrido aumentos da
produção de cana-de-açúcar e
cacau, de acordo com informações parciais conseguidas junto
aos Estados maiores produtores,
O algodão experimentou excelenle recuperação, esperandose que seu volume tenha aumentado cm cerca de 22'',. Expansão igual ocorreu com o arroz (23%), ficando também o
feijão próximo desse índice com
19r'<. O milho, por seu turno, subiu cerca de 10r'<.

Fato dos mais significativos
no panorama da economia nacional foi a contribuição do Nordeste para o crescimento do nosSO Produto Interno Bruto em
1973. Com efeito, os dados conheridos até agora, divulinidos
pelo Departamento de Estudo*
Econômicas do Nordeste do Banco do Nordeste do Brasil, revêIam que as estimativas preliminares da Sudcnc indicam um
crescimento entre 12 c 14%, superior portanto à taxa apresentada para a economia brasileira
que foi da ordem de 11,4%
Para esse comportamento
altamente positivo contribuíram
náo só o desempenho dos setores industrial e de serviços como a recuperação apresentada
pelo setor agrícola, que no ano
anterior revelara uma certa cstagnação. Os fatores adversos
registrados naquele p e r i o d o.
contudo, não se repetiram no
ano passado, permitindo assim
uma expansão bastante satisfatória das atividades primárias.
Diversos outros fatores con.correram para esses bons rcsullados. Entre eles mencionam os
técnicos do BNB como dos mais
evidentes a ocorrência de uma
boa estação invernosa. a favorável conjuntura atravessada
pelos'produtos regionais no mercado internacional, os preços aitamente compensadores obtidos
nordestinos,
pelos
produtores
induzindo-os a que ampliassem
a oferta de seus produtos, tio
lado do forte apoio crediticio
do Banco do Brasil c do Banco
do Nordeste.

Indústria
Quanto ao setor industrial,
não se poderá dizer que registrou
ampla recuperação, uma vez
que cm 1973 repetiu simplesmente o bom comportamento
dos anos anteriores. Os números
afirmar
disponíveis permitem
que o setor secundário reyional
voltou a apresentar um ritmo
de crescimento acentuado, que.
segundo se calcula, deverá siiuar-se entre 13''. e 15'.',.
conNa última sondagem
junlural relativa à indústria de
transformação do Nordeste se revela que o setor apresentou um
comportamento amplamente posiiivo de suas atividades duran1973. superando
te o ano de
mesmo os resultados obtidos em
1972.
do
O próprio desempenho
setor agrícola concorreu para os

As atividades agrícolas na
r c g i d o nordestina retomaram
sua posição de destaque. Na verdade. no ano anterior, em virtude das irregularidades espaciai e temporal das chuvas, as
lavouras
regionais
principais
não apresentaram evolução fa-

28/4/74

Domingo,

D

1.° Caderno

de Souza
bons resultados da indústria da
região, uma vez que as fábricas
nordestinas ainda dependam, cm
parte, de um adequado suprimento de matérias-primas agropecuárias- da região.
Dois indicadores imporlantfs para a análise do desemperlio
industrial são o consumo
da energia elétrica e a urrecadação do IP1. Quanto ao primeiro, os resultados
observados
confirmaram uma maior utilizaçáo dos equipamentos. O parque
fabril nordestino, localizado nos
municípios das capitais, elevou
o seu consumo de energia clólrica de 25,39, em 1973. As indústrias aí localizadas consumiram
no último ano 845 GWh, contra
674 GMh em 1972. Com relação
à arrecadação do IPÍ, que funciona como mais um indicador
do comportamento da procura
um
industrial,
experimentou
crescimento nominal de 30,9r,',,
de acordo com as estimativas
preliminares do Etene. Em 1973.
a arrecadação desse imposto
milhões,
elevou-se a CrS 1 261
em comparação com CrS 973
milhões no ano anterior.

Exportações
Os técnicos do BNB chamum a atenção para as expormanujo.tutações de produtos
rados da região que apresentaram resultados bastante expressivos. atingindo um índice de
crescimento da ordem de 110',.
As vendas dos produtos industrializados somaram, em ....
1973. cerca de 42 milhões de dólares 'CrS 273 milhõesi. cm
comparação com 20 milhões de
milhões) em
dólares (CrS 13
1972. Em 1971. as vendas de produtos manufaturados atingiram
apenas 7 milhões
de dólares
iCrS 45.5 milhões). Como se vê,
um incremento real de cerca de
500r, cm apenas dois anos. São
indicadores do progresso nordestino.
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Modelo brasileiro para a
correção monetária já tem
diversos adeptos nos EUA

O MERCADO DE AÇÕES NO BRASIL:
UM PROBLEMA DE MARKETING?
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BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a
satisfação de apresentar a V.S."s, o Balanço Geral, a Demonstração da
Conta de Lucros e Perdas eo Parecer do nosso digno Conselho Fiscal,
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973.
Com a abertura das nossas filiais em: a) São Paulo, onde acrescentamos de forma definitiva a construção industrial a nossa gama de
atividades; b) Região Centro, fruto natural do crescimento do volume
de obras em nosso Estado, aliadas às já existentes nos Estados do
Amazonas, Rio Grande do Sul e Bahia, conseguimos superar as metas
de expansão delineadas no periodo anterior.
Durante este exercício financeiro o capital da ESUSA foi aumentado
de Cr$ 10.020.000,00 para Cr$ 13.010.000.00 em abril e para

CrS 23.010.000,00 em dezembro.
O faturamento do ano anterior de Cr$ 31.81 8.885,83 foi elevado para
Cr$ 60.425.374,9 1 neste exercício, significando uma produção equivalente a 190% da anterior.
O valor das obras contratadas passou de Cr$ 57.966.952,99 no
no periodo de 73/74
periodo de 72/73 para CrS 178.962.929,06
correspondente a um acréscimo de 210V
Apesar de ter a ESUSA sofrido os reflexos das dificuldades no setor
da construção aguçadas no último trimestre de 1973, com a escassez
de mão-de-obra e materiais, com o conseqüente aumento dos mesmos,
de preços, temos
que não se refletiram nos Índices de reajustamento
do nosso índice
expressivo
a satisfação de constatar um aumento

de.liquidez.
Assim, ao analisarmos o ano de 1973 e iniciarmos o exercício em
fazemos motivados
que completamos 20 anos de vitoriosa luta, o
de Norte a
atividade,
nossa
no
campo
de
realizamos
pelo que já
Sul do Pais.
Colocamo-nos à inteira disposição de V.S."s para quaisquer outros
esclarecimentos.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1974
HÉRMANO CEZAR JORDÃO FREIRE, Diretor-presidente; JOÃO DE
BIASE, Diretor-Técnico.

BALANÇO GERAL - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
4.870,451,02
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
4,466.682,45
Faturas a Receber
Retenções a Receber
149.333.09
Devedores Diversos
GB3.150,72
Cauções e Depósitos
2.102.025,10
Títulos c Valores Diversos
639.499,55
imóveis Revenda
12.542.190,10
Bco. do Brasil - Cobrança Caucionada
928.654,22
Obrigações a Receber
60.577,96
Investimentos
3.337.570,00
Medições a Faturar
3.361.480,35
28.471.172,34

"8

-

IMOBILIZADO
Imóveis
54.000.00
Instalações
'„,
12 t .968,44
Móveis e Utensílios
215.066,50
Maquinas e Equipamentos
8.675.121,75
Veículos
1.390.03B.92
Correção Monetária
6.727.360,60
Imóveis Lei 401/68
400.000.00
Irnobiluações Financeiras
666.951,70
DIFERIDOS PENDENTE
Obras em Curso - Empreitadas
10.249.071,68
Obras em Curso - Revenda
17.194.542,41
Obras em Curso - Administração ... 129.171,B2
Imposto de Renda Antecipado
903.784,17
Despesas Diferidas
680 477,39
Conta de Participação- Anhanoueru 1.631.501,65

m

COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas
100.00
Obras Contratadas - Empreitadas ... 178.962.829,06
Depositários Valores em Caução .... 7.102.025,10
2.724.405,67
Contraio de Obras Revenda
Fianças Idôneas
1.554
435,50
Total do Ativo

%*
'- "•"ifflFim
:'

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

PASSIVO

ATIVO

NAOEXIGIVEI.
Capital
•
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Reserva Manutenção Capital de Giro
para Aumento de Capital

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores
Credores Diversos
Obrigações a Pagar
Retenções de Sub-empreiteiros .
Conta Rotativa - INPS
Retenções a Recolher

23.010.000.00
•104 360.90
8.114:530,68
32.30!) 710,67

3.561.066.49
503.009.37
1.067.613.02
39.626.03
100.000.00
177.013,70

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Obrigações a Pagar

18.250.507,91

30.788.649,12

190.343 795,33
272 724.475.72

DIFERIDO E PENDENTE
Faturamento Obras - Empreitadas
Faturamento Obras - Revenda
Faturamento Obras - Administração
Lucros em Suspenso
Saldo á Disposição da Assembléia

COMPENSAÇÃO
100.00
Caução da Diretoria .
178.982.829.06
Contrato Obras - Empreitadas
7.102.025.10
Valores Caucionados
Obras Revenda Compromissada .... 2.7?4 405.67
1.554.435,50
Fianças Bancarias

Total,do

Passivo

5.449.129,21

7.004.647,37

19.896.319,23
14.051.111,34
55 579.00
16.240.23
2.717.943,34

CRÉDITOS

DÉBITOS

37.537.193,14

Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Despesas Comerciais
Despesas Diversas
Despesas de Concorrências
Despesas Oficina Manaus
Cons. e Manutenção de Máquinas, Equipamentos
Veículos
Quotas de Amortização do Ativo Fixo
Reserva Manutenção de Capital de Giro
Fundo de Reserva Legal
Saldo a Disposição da Assembléia
Total

dos

Débilos

6.167.431.61
430.364.54
159 764,26
784.692.24
144 002.31
56.583.00
29 006.30
e
579.233.94
1.248.263.47
700.811.03
143.049.64
2.717.943.34
13.261.226.54

Assinaturas: HERMANO CEZAR JORDÃO
JOÃO DE BIASE - Diretor Técnico

12.734 149.72
Resultado Operacional
7:^84d.33
Receitas Financeiras
237.19
Diversas
451
Receitas

FREIRE

-

Total dos Créditos

13,261 776,54

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1974.
- Contado, Geral Diretor Presidente ANTÔNIO VALVERDE NEGREIROS
TCCRC. GB - Insc, 26.027 - CPF. 029.937 597

PARECER DO CONSELHO FISCAL
190.343.795,33

272.724.475,72

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da ESUSA
EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS S/A., tendo examinado minuciosamonte náo só Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e
Perdas, como também todos os livros de Contabilidade e documentos
relativos aos exercício encerrado cm 31 de dezembro de 1973. encontiaram tudo na mais perfeita e rigorosa exatidão pelo que são de

•
parecer que a Assembléia Geral Ordinária aprovará Iodos OI «tos
contas da Diretoria, cujo relatório também apreciaram e tina.lmente
Pessoa,
Frota
aprovam. Rio de Janeiro, 19 de abril de 1974. Celso
Rubens Mitdebrando Ribeiro Mendes Vianna e José Faro Conde Cottim
ESUSA - EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS S.A.
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Movimento

salários

Pressionado por uma serie de greves
que quase paralisaram o pais e por uma
alta de custo de vida estimada em 24%
este ano, o Japão concedeu um aumento
de salários médios de 30'< cuja repercussão joi ampla sobre todos os setores
da economia.

Uma boa parte da sensibilidade japonesa diante dos fatores adversos está
expressa na rapidez com que inverteu sua
política de cambio. Assim, o iene que estava cotado a 00300 em relação ao dólar
norte-americano em meados de janeiro
deste ano — ponto máximo de valorizacão a que chegou depois da longa ascensão desde julho do ano passado — incorporou uma rápida desvalorização de cerca
de 13,3':, fixando-se entre 00340 e 00350
em relação ao dólar em meados deste
mè.
Ora, o processo de ajustamento das
moedas não se aplica apenas ao iene. Os
gráficos relativos ás cotações das diferentes divisas inverteram todos eles a
tendência de valorização a partir de janeiro passado, como se tivesse ocorrido
um enorme e generalizado sinal de debandada numa direção oposta, ao primeiro toque de alarma para os balanços
de pagamento ditados pelas contas a pagar de petróleo.
Assim, o franco suíço alterou-se em
13,8' •; durante esse período, o marco alemão em 11,4r/ , o peso mexicano também
em 11,4'e a libra esterlina em 11,1%.
Naturalmente os mecanismos de contratos futuros no exterior e o próprio peso
específico das moedas dos países industriulizados guiam-se por parametros áiferentes dos que se aplicam ao Brasil e
ao nosso modesto porém original cruzeiro, a quem se credita o exemplo da moderna desinibição em matéria de cambio
flexível.
Vistas as coisas de um angulo local,
o fato é, entretanto, que as exportações
durante o ano passado foram fortemente
ajudadas pela valorização das diferentes
moedas dos países industrializados fora
da área norte-americana, tendência que
está revertendo este ano. Isso explicaria
a razão pela qual têm sido mais rápidos
e mais altos os degraus da desvalorização
do cruzeiro nos últimos meses.
Como, porém, não se pode esperar
o
que cambio sozinho realize todos os milagres de abertura de portas para os exportadores, todo o sistema será chamado
a um esforço maior, seja para manter
áreas conquistadas, seja finalmente para
abrir novos mercados.
Neste sentido os salários desempenham um papel importante, e, seguramente por se pensar assim, é que foi fixado aqui um aumento de salário minimo dentro dos 20% a vigorar a partir de
maio, com o que se pretende manter o
piso da economia operando a custos
exemplarmente contidos.
O apelo do Governo ao aumento da
produtividade tem. também um claro
sentido. Não estamos muito longe, a propósito. do que se deseja também no Japão. Lá, o porta-voz do equivalente local
do Ministério do Planejamento afirmou
que os salários representam apenas 10%,
dos custos de produção.
E os empresários, de maneira geral,
estão tratando de automatizar suas linhas de montagem ou seus processos gerais de produção, de forma a obter uma
máxima redução de custos.
Em nosso caso, o problema está apenas no fato de que o aumento da produtividade é desejável da mesma forma que
a máxima ocupação da mão-de-obra.

Rio

I NEG6CIOS f*nTAf*Acc
! EFETU A')OS COIACSiS
_
i Numfto__d»
| Variant)
tltuloi Minima Maxima \ j/media
(eni mil)
anterior
Alimentos
374
- 9/7
Cafe Brasilia p/p
13 o,27 0.30
Ca'ioca Industrial p/p
C.70 0,20
20,0
1
Dmamo o/p ox/d
56
0.32
0.40
9,1
Kibon o/p
203 0,50 0,50
Moinho Fluminense o/p
99 1,05 1.10
0,9
Aparelhos a Mat. Eletricoi
120
Eletromar p/p
0,65 0,65
Ericsson o p
6,6
70
3,63
3,75
Springer Refrigerflc;ao o/p c/s
1,00 ' >0
Springer Refrigcrasdo p/p cx/s
10 1.00 1,00
Springer Rcfrigeraqao p/p c/s
2,0
<•> 1,00 1,02
Soringer Rcfrigeraqao p p cx/s
22 0,90 1,01
Bancoi Comerciais Oficiais
. . 3 863
Amazonia o/n
J9
0,78
0,81
2,1
Br<»sil o/n
1 044 3,95 4 V )
Brasil p/p ox/cl c/b
\
7,7
559 8,65 9
Brasil
cx/d/b
2 2'6 5,'JO 6,10
-12
Bahia p/p
21
1.10
1,15
p/n
2,3
Ceara p/n
0,90
0,90
Ceara p/p c/div
0.99 C,99
17
Guanabara o/n
62 1,15 1,20
Sao Paolo o/n
2,4
13 1,20 1,25
39
Sao Paulo
19
1 .< 1.30
Nordeste o/np/p
7,9
159 1,53 1,75
Nordeste p/p
223 1,95 2,05
5,2
Bancoi Comerciais privadoi .
304
—
Boa Vista o/n
2.70
2,70
Credito Territorial o/n
1,00 1,00
—
Crcdito Territorial p/n
1,00 *: 1 ,C0
1.0
Econdmico da Bahia p/n
33 1 ,~i 1 .2
Frances e Italiano o'n
12 1,00 1,00
Itau America o/n
IV.
Ill 1,72 1,72
1,25
1,25
lieu America
Est.
Nacional o/n p/p
2,5
27
0 Si 0.'.3
1,3
Nacional p. n
228 0,80 0,85
IS,9
Real o/n
25 0 7} 0 73
Red p/n
41
0,70
0,80
2,7
Bradesco o/n
1,60
1.60
Bradesco p/n
175 1,58 1,61
0,6
Unibancos o/n
0,90 0,90
3.7
Unibancos p/n
27 0,33 0,85
Unibancos p/p
90 0,80 0,87
E "¦
Bancoi de Investimento
133 —
E->t.
2,CO 2,CO
Oefisul p/p
Dendsa p/n
1,00
1,00
j 9.9
!
Invest, do Brdsi 1 o/n
2,25 2,35
Invest, do Brasil p/n
Est.
2,25 2,25
Itau Porulgucs p/p
1,50 1,50
12
Bradesco p/n
65
1,55
1,61
Ev.
Real
57
1,03
1.03
Bcbicas p/n
1 602 '5 —
1,60
Brahma o/p
523
1
- 3,7
Brahma o/p
.... 50 1.26 1,35
Brahma p/p
666
1,77
1,90
4,5
Brahma o/p
361 1,45 1,59
Cimento
184
—
7,0
Aratu o/p
.
64 0,35 0,42
— H.4
Paraiso o/p
120 0,30 0,35
Comercio de Bens Duraveis
50
—
—
Equipo o/e
13 0,60 0,60
— 6
C 60 0,60
Equipo p/e
Est.
T. Jancr p,
34
0.95
0,95
Comunicacoei
1 S98
—
- 3,9
CTB o/n
533
0,25
0,26
5,7
CTB p/n
0,48
1 365
Confecções
de Roupas
10
Es!.
1,10
10
Confecções Sparta 0/p
Construção Civil
73
2.2
1,32
1.32
1
Gomes Almeida Fernandes o/e
0.7
1,50
1,40
71
Mendes Júnior p/p
9,1
0,80
Veplan p/p
0,80
Editorial e Gráfica
0,1
0,70
18
0.70
AGGS o/p
0,1
0.70
0,70
AGGS p/p
64
L '.
0,61
0.61
12
José Olimpio
p/p
1.30
5.3
1,20
22
LiB o/p
1,30
1,30
325
Melhoramentos São Pauio
Energia Elétrica
1
2,2
0,86
0,80
74
CBEE o/p
3,9
0,75
0.71
401
Ct:5p p p
1,0
0,98
0,95
294
Cemig p. p
0.97
0,9'
38
Eieircbras p/p
1,00
0.96
13
FLCl p' p
1,6
1,-6
369
Liçjht o/p
2,9
1.04
0,99
212
Paulista :ie Força e Luz o/p
836
Fertilizantes
5,6
0,90
0,83
31
Fertisul o/p
1,0
1,80 .
1,65.
779
Fertisul p p
0.6
1,10
2
leisa p/p
1.05
1,05
24
.
.
Solorrico o/p
1 039
Fumo ...
3,1
3,80
3,65
• •• 554
Sousa Cruz o/p
2,5
3,20
3,00
485
Sousa Cruz o, p
1
912
Lojas e Supermercados
1,00
1,00
Bras. de Roupas o/n
Est.
1,02
1.02
17
brai. de Roupas o/p
0,1
0,90
52
Bras. dc Roupas p/p
5,0
0,59
0,55
342
Casas da Banha o/p
0.35
2
0,35
Ducal o p
0.35
0,35
4
Ducal o/p
1,30
1.30
Embrava o/p
1,20
1.20
Embrava p/p
2,97
2.33
605
Lojas Americanas o/p ••••
0,65 . 0,93
89
Lojas Brasileiras o/p
7,6
0.85
0,£0
614
Mesbla o/p
3,9
1,05
0,90
173
.
Mesbla
53
Mobiliário
Madeira e p/p
1.10
1
1.10
Duratex p/p ex/div
c.eo
0,77
Madequimica o/p
1,15
1,13
Madequimica p/p
52
Material de Construção
1.11
1.11
22
Eternit o/p
Est.
0,65
6
0,55
Marcovan o/p
• ••
4.3
0,45
0,45
21
Marcovan p/p
2,5
0,82
3
0.82
Sano p/p
48
Material de Transporte
5.4
2,65
2.65
2
Ford do Brasil o/p
3,9
1,50
1,47
12
Pirei 11 o/p
11.1
1,50
1,-0
3
Pirelli p/p'
1,40
1,40
16
Pirelli o/p
1,11
1J1
15
Pirelli
6
Mccanica p/p
1,95
1,90
6
•
Gemmer o/p
533
Metalurgia
0,8
2,40
2,20
243
Apoio o/p
2,6
0,42
0.39
83
ASA p/e
9,9
1,50
1,-0
12
Abramo Eberle p/p
2,9
1,40
1,30
169
Barbará o/p
2,2
11
0,45
0,42
Cia. Indust. Amazonense p
1,48
1,40
174
Ferro Brasileiro o/p
1,95
1.83
255
Gerdau p/p c/d ir
1,80
1,80
2o
Gerdau p/p ex/dir
1,20.
1,20
2
Hércules o/p ....•
7,7
1,20
1,20
1
Hércules p/p • • •
3,2
0,33
0,30
77
Mct. de Acos p/e
0,30
0,28
59
Met. de Aços o/e
1.5
1,35
1,32
Metalflex p/p
1.6
0.66
0,63
335
Mctalon o/p
1,30
1,30
8
Sifco d oBrasil o/p
7.7
1,20
1,20
.
2
Zivi o/p
10Xi
1,45
1,40
20
Zivi p/p
058
Mineração
3,5
4,05
3,78
2 949
Samitri o/p
0.5
4,CO
109
Vale do Rio Doce p/p
90
Papel e Celulose
0,40
0,40
90
Paíisa p/e
858
Petróleo e Petroquímica
0.81
0,81
2
Manguinhos o/n
1,0
l,i0
1, .5
10
Manguinhos p/p
3.9
1,55
1,42
773
Petrobrás o/n
1,9
3,03
10
3,00
Petrobrás p/n
4,3
3,70
3,40
101
Petrobrás p/'p
0,70
0,70
25
Petróleo Ipiranga o/ri
1.3
0,81
0,80
48
Petróleo Ipiranga o/p
0,90
0,90
Petróleo Ipiranga p/n
1,0
1,03
1.03
53
Ipiranga
Petróleo
p/p
0,74
0,74
2
Petrominas p/p
11,0
1,05
1,05
23
Refinaria União o/n
4.0
1,86
2,10
514
1 0,63
Refinaria União p/p
1.4
0,76
46
o/p
Supergasbrás
0,55
0,51
36
Unipar o/e
0,77
0,70
203
•
Unipar p/e
;
1 133
Produtos de Couro • Plástico
0,92
0,92
5
Estrela p/p
0,90
0,89
5
Kelson's o/p
1.20
1.10
}
098
Kelson's p/p
1,25
1,25
25
Mundial p/p
6f?
Quimica
0,61
0,61
15
Resimpla o/p
19
0,65
0,65
Resirnpla p/p
0,70
58
0,70
Sinteco p/p
0,60
11
0,60
Sinteco o/p
L-it.
0,43
0,40
39
Ti br ás o/e .
8,7
0,50
0,43
140
Tibrás p/e
3,0
2,95
2,80
White Martins o/p
1
Seguros
2,50
2,50
Sul América Capitalização o/n
2 267
Serviços Portuários novas o/p .
7,1
49
2,80
2.66
Docas de Santos
2,3
3,05
2,78
2 165
o/p .
Docas de Santos antigas
2,7
0,37
0,35
53
...
o/p
D^cas de Imbituba
360
Serviços Técnicos
0,46
0,45
21
Datamec o/p
0,50
0,50
25
Datamec p/p
1,25
1.19
304
Sondotécnica p/p
1,30
1,30
10
Tecnosolo o/P
926
5
Siderurgia
3.4
1,45
1,35
229
Acesita o/p
4.0
1,25
1,25
2
Acesita p/p
6.1
1,55
1,55
Açonortc p/o
.
4,4
3,12
2.93
A
o/p
Belgo-Mineira
^
8,3
0,40
0,35
Lanari p/o
3.0
^
2,47
2,38
Manncsmann o/p
2,3
2,10
2,05
Mannesmann p/p
2,9
1,70
1.61
162
Nacional p/p
8,3
1,45
1,25
102
Pains p/p
0,1
0,86
0,84
136
o/p
Hime
7.1
0,95
0,89
393
Hime p/p
1.2
2,60
2,45
122
Ric-Grandense p/p
1,2
2,40
283
Rio-Grandense p, p
384
3
Têxtil
1,70
1
••
Alpargatas p/p
3,8
1,10
1,10
5
Bangu o/p
0,94
0,88
752
Bangu p/p
3,1
0,34
0,32
12
Dona Isabel antigas o/p . .
145
0,40
Dona Isabel antigas p/p
0.25
1
0,25
Dona Isabel Emissão/71 o/p
3,1
0,32
0f30
52
Dona Isabel Emissão/71 p/p
EM.
1,00
1,00
4
F. Guimarães o/p
1,10
1.10
1
Moinho Santista o/p
1,1
0,95
0,90
2 388
Nova Amenca o/p
66,7
0,25
10
Dona Rosa o/p
0 i6
0J5
9
Dona Rosa p p
"1"
ESFECIMCACAO

m

|| grande questão, obviamente, passou logo a ser: — até que ponto os produtos japoneses poderão concorrer no exterior com. seus similares, pressionados
pelos custos crescentes das matérias-primas e, agora, dos salários?

E' claro, mais de um fator entra em
jogo no processo de desenvolvimento: o
aumento da produtividade, o custo efetivo das matérias-primas e da mão-deobra, a capacidade de competir no ex terior (sensível às taxas de cambio) etc.

no

O merendo de ações da Bolsa do Rio cnccrrou a
semana apresentando-se em baixa.
Ao se fixar em 1 858,3 pontos, o IBV médio acusou
uma desvalorização de 3,03°'o cm relação ao
índice da semana anterior. O quadro abaixo indica os
negócios com ações realizados na
última semana no mercado do Rio. Os papéis estão
subdivididos pelos setores
de atividades das respectivas empresas.

e

Uma pesquisa foi feita pela Agência
Central de Planejamento Econômico
junto aos empresários, da qual resultaram respostas não tão pessimistas. De
qualquer maneira, ficou esclarecido que
o poder de competição dos produtos japoneses, segundo o The Times de Londres, declinará em pelo menos 13,5% cm
1975 em confronto com os Estados Unidos.

semanal

Não haverá dificuldade de crédito este ano, garante Teófilo Santos aos redatores do JB

Teófilo

cliz

crédito
que

serei

suficiente

O presidente do Sindicato dos Bancos da Guanabara, prof. Teófilo de Azeredo
Santos, disse ontem que não
se pode concluir dos primeiros pronunciamentos oficiais
que haverá dificuldades de
crédito em 1974. O crédito
será orientado no sentido do
fundamental para o desenvolvimento do País.
Disse também que há diem
entendimentos
versos
curso sobre a venda do Grupo Halles a outra instituição
e que, a seu ver. o comprador
não será banco estadual. Não
há, a seu ver, reversão da decisão de admitir a integração
f i n a n c eiro-industrial nos
conglomerados.
Crédito sem crises
cm 1974
,1B — Quais, a seu ver,
as perspectivas do crédito ao
longo de 1914 — teremos
abundancia ou retração?
Teófilo — Há uma dccisão governamental de limitar em 35% a expansão dos
meios de pagamento ao longo deste ano. Isto significa
que teremos o crédito suficiente para o crescimento da
economia no período, mas
não teremos uma fartura de
crédito capaz de se tornar
ameaça de pressão inflacionária. Há um aspecto da
maior importancia para os
empresários e banqueiros,
em suas previsões financeiras para o ano: o orçamento
monetário será cumprido
com todo o rigor. Significa
que o Banco do Brasil manterá suas aplicações dentro
dos limites globais fixados.
Mas significa também que
não teremos momentos de
crédito exagerado, seguidos
de outros momentos de crises
de liquidez. O que é importante para os empresários é
a regularidade de seu crédito.
JB — Esse é o quadro
geral! Mas quais as previsões
para o crédito pessoal e o
crédito rural?
Teófilo — Anteriormente, havia uma decisão oficial
no sentido de não limitar o
volume do crédito rural. O
financiamento para a agricultura era ilimitado: quanto precisasse.
Certamente
esse limite continuará bastante flexível, mas subordinado ao teto global de expansão de 35
dos meios de pagamento. Quanto ao crédito
pessoal, certamente não terá

em

a mesma expansão do ano
anterior. Quando o crédito
tem alguma restrição, em
qualquer parte do mundo, a
redução começa sempre pelo
crédito pessoal.
O

consumo sol»
controle

JB — O senhor acredita
que haverá restrições sensiveis ao crédito ao consumidor?
Teófilo — Não acredito
que possa haver qualquer
forma de restrição de crédito capaz de afetar as atividades de produção ou consumo.
Temos de verificar que uma
das metas prioritárias do
aLual Governo é a de seguir
o esforço para obter taxas
elevadas de crescimento econòmico. Seria absurdo querer
crescer a 10'; restringindo o
crédito. Mas por outro lado.
vamos supor que haja grandes filas para comprar automóveis e que as fábricas não
tenham capacidade de atender todos os pedidos. Que
adianta, neste caso, haver
superabundancia de crédito
para as vendas de automóveis? Muito mais importante
será que haja, nesta hipólese, menos crédito para as
vendas e maior crédito para
a produção. O crédito será
seletivo, ou seja, ele será direcionado para onde seja
prioritário.
O

critério da
selelividadé

JB — A seu ver, as mctas de redução da inflação e
de controle maior sobre a
expansão dos meios de pagamento não afetarão o objetivo nacional de manter o crêscimento de 10%?
Teófilo — O crédito pode ser melhor administrado
se for seletivo. Se as autoridades conseguem dirigir os
fluxos de crédito para os obj e t i v o s fundamentais do
país, certamente conseguirão
dar o apoio necessário precisamente onde é importante
esse apoio. Sem a seletividade talvez não houvesse crédito bastante para essas prioridades — isto aconteceu no
passado: crédito abundante,
Por
mas não orientado.
exemplo: eu acredito que as
indústrias de produtos alimentares terão uma grande
expansão e não faltará crédito para elas, pois elas são
fundamentais para as metas
dos próximos anos.

1974

JB — Mas o tabelamende preços não poderia perturbar essa expansão?
Teófilo — Não creio. O
tabelamento pode se constituir em um importante fator
educativo do setor industrial,
orientando os cálculos de
custo, chamando atenção para as distorções. Não esqueça que o sistema anunciado
não se destina a tabelar o
impossível. Haverá um sistema de cálculo capaz de considerar automaticamente a
alta de custo dos insumos de
cada produto.
Os conglomerados
JB — O senhor acredita
que o Governo tenha reformulado sua posição de admitir ou estimular os conglomerados integrados financeiro-industriais?
Teófilo — Não creio. A
meu ver, os conglomerados
serão apoiados ria medida em
que contribuam para as metas fundamentais de Governo, que são a contenção da
inflação e a manutenção de
taxas elevadas de expansão
econômica.
A solução
Grupo

para o
Halles

JB — O senhor crc que o
episódio da intervenção no
Banco Ilalles tenha prosseguimento demorado?
Teófilo — Não. Isto não
interessaria a ninguém. Tanto as autoridades como o setor privado desejam que haja uma solução o mais rápido possível. Já se processam
diversos entendimentos neste sentido e eu acredito que,
tudo se resolverá nos próximos dias. Isto será ótimo' também para os invéstidores edepositantes,
porque a solução liberará
seus recursos. Todos os dirigentes de entidades de classe
estão pensando assim.
JB — A seu ver, o Ilalles
poderá ser comprado por um
banco estadual?
Teófilo — E' claro que
há esta hipótese. O Banco do
Estado da Guanabara, por
exemplo, deve ter interesse
nessa disputa, assim como os
demais. Se eu fosse Governador de qualquer Estado, teria o maior empenho em ter
um banco com 100 agências,
das quais 60 no Rio e São
Paulo. Mas eu creio que o setor privado ganhará esta
corrida. Principalmente conndecando a importancia que
\sta rede terá para o Estado
pie resultar da fusão Guaiabar;i-Estado do Rio.

JORNAL DO BRASIL
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ECONOMIA

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - GEMEC - RCA - 72/302 -

- 33.412.081/001

C.Q.C.M.F.

RELATÓRIO DA DIRETORIA — 1973
Tomos a «aílíloçSo da submeter _ apraclHçSo doa Sènhòtnà AólonlttM o Rnlnnço nncnrrado om 31 do dezembro A Dlrqlorln coloon_e
confiança manifestada,
Noiar, Explicativas, rolornnton «o «««(ciclo encenado om
dr> 1073, .i DamonstracSo do Lucros n Porrtns . respectivas
|
_H/l_y73, com rMracnreti favorável, dor. Auditores r<i .mo*; n (In Cônsul ho Ftsc .1.

A disposição dor. Hcnhorea

Acio/iista»

para

quaisquer

«sclaiocln snloüi

tient

como

ogradoço
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BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1973
ATIVO
A CURTO

EXIGIVEL

PRAZO

DISPONÍVEL
Numerários
Bnns
Bancários
Depósitos

.\ Vista

Estoques (nota I)
Produtos Acabados
Produtos om Elaboração
Matérias Primas
Materiais Diversos
Importações om Andamento

21.666.502,31
6.331.011.43
819.795,66

39.655.610,31

33.573,616,93
3.793.156,70
1.007.000,00

Oulros Créditos
Adiantamentos
Contas Corrontcs
CNP - Ressarcimento
Devedores Diverso»

1.500.508.49
2.044.476,34
11.493.677,00
1.3.19.888,00

AllPCS

LONGO

74,706.630,37

16.277.540,83

79.333.573,93

PRAZO

24.534.856,22

Credito rie Empresa Subsidiária (nota 2.2)
Outros Créditos, Valores o Bens
Adicionais t Emprést. Rcstitulvels
Bancos C/Depósitos a Prazo Fixo

659.793,81
250.000,00

IMOBILIZADO
'
Imobilizações Técnicas
Valor Histórico
(-;) Correção Monetária
¦) Valor Corrigido
(.(—) Depreciações Acumuladas

10.422.382,56
59.600.328,48
70.112.311,04
39.302.090,6.*!

Imobilizações Financoiras
Particip. Outras Empr. Subs. (nota
Aplicações p/lnc. Fiscais
Depósitos p/lnvest. em Inc. Fiscais
Permanentes

Cauções

Outras
Participação
Ativo

em

42.000.00

Crnpresas

Outras

809.792,81

5.344.719,03

2.576.090.00
5.226.030,00

.701,08
I.851.00
1.822.19
.573,36
¦.509.60
i.035,10
). 000.00
i. 103.65

33.080.748,26

67,430.0:j3,75

PRAZO

Imp,

rio

1.051,74
-.106,64

Ronda

a

4.Ii;*j,40

Rostilul.

EXIGiVEL

NAO

S1.S39.600.00
15.919.176,22

Capital Subscrito (nota 3)
CorreçSo Monet. Ativo Imobilizado
Reservas Legais
Reserva Legal (Dcc. Lei 3637)
Reserva Manut. Cap. Giro Próprio

4,508.597,74
11,003.156,71

Reservas Estatutárias
Reserva p/Aplic. Ind. Petroquímica
Rnservas Livres
Reserva p/Aumento rio Capit .1
Lucros Suspensos

7.868.043,95
11.151,00
ln.9IO.822.5S

6fl. 337,52

Diferidas
- Ressarcimento

Alínea

"H"

DE

fi.96i.533,S2

6. onr,, inii.no

170.109,389,84

Sub-Tolal
CONTAS

101.790,617,17

PENDENTE

Receitas
Outras
CNP

30.810.220,42

1b.í.l 1.051,45

129,513.267,92

COMPENSAÇÃO

70.742.145,83

39.931.925,41

175.420.160,79

Real

PENDENTE

RESULTADO

287.736,17

Despesas Dilondao
Outras
Depósitos Judiciais
Valores a Recuperar
Depósitos

40,761,19
834.32
439.586,47

p/Recursos

768.921,05

481.184.88

176.189.389,34

Sub-Total
DE

CONIAS

LONGO

RESULTADO

31.590.000,00
6.160.319,23
2.135.819.40
13.786,79

2.1)

A

Adicional

Circulante

Ativo
A

38,773.460,33

EXIGIVEL

"II"

25.1113.008.r,9
•tli3,276,00

Provisões
Outras Exinibilidadns a Curto Prazo
Encarrjos Sociais a Recolhor
Imposto único a Recolber
Alíneas - Resolução CNP
Participação Estai. Empresados
Contafe Correntes
Contas a Pagar
Impostos a Panar
Bancos C/Garantida
Títulos Descontados
Outios

1.124.150 fi.
13.300,35

Créditos
Contas a Recobor dc Clientoo
(—) Titules Descontados
(_) ProvisSo p/Dov. Duvidosos

REALIZÁVEL

4.626.953,50

PRAZO

CURTO

A

REALIZÁVEL

124.72l.m
..502.333.44

Fornecedoros
Diretores « Acionistas
Dividendos

129.543.287,92

COMPENSAÇÃO

305.732.677,76

305.732.677,76

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
RENDA

Venda
IMPOSTO
RENDA
CUSTO

244.576.785.17
78.974.869,12

dos Produtos
FATURADO

165.601.916,05
101.000.337,91

OPERACIONAL I.IOUIPA
DOS PRODUTOS VENDIDOS

VENDAS

Fl,601.548,14
36.541.577,84

Propaganda e Publicidade
Imposto S/Circulação de Mercadoria!
Duvidosos
Provisão
p/Devedores
Outras Despesas (nota 4)
GASTOS GERAIS

138.013,87
3.326.832.84
2.000,00
33.024.731,13
12.740.196,62

LUCRO BRUTO
DESPESAS COM

E

211.576.785.47 DEPRECIAÇÕES

OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL
RENDAS NÃO OPERACIONAIS (nota
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

1.440.000,00
10.606.321.98
153.006,76
540.967,88
CASTRO PALHARES
PEIXOTO DE
Vice-Presidente
EMILIO GRANDMASSON SALGADO
Diretor

A. J. PEIXOTO DE CASTRO JR.
Presidente
EDUARDO DEMARCHI DIFINI
Diretor

SÉRGIO

10.932.032,70
7.681.017,66
462.807,26

5)

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO nt'.
LUCRO SUSPENSO OU SALDO ANTERIOR
REVERSÕES DE PROVISÕES
Provisão

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas
t(.postos c Taxas Diversos'
Despesas Financoiras

4,387.740,98

AMORTIZAÇÕES

p/Imposto

de

168.155,00

Renda

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO A DISTRIBUIR

'

18.150.183,10
9.076.063.15
168.155,00

RENDA

1.622.533,00
3.100.000,00

6)

(noU

22.673.868,55
5.153.980,00
811.266,00
3.364.000,00
2.433.800.00

Dividendos e Bonificações
Reserva Legal
Reserva p/Manut. Capital Giro Próprio
Reserva p/Aplicação na Indústria Petroquímica
Lucro Suspenso ou Saldo Anterior

10.010.822,55
MILTON GARCIA DE MATTOS
TC-CRC-GB n° 29 622.
CPF n? 098936447

PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
Dir. tor Supef intendente
JOSÉ MARIANO CAMARGO RAGGIO
Diretor

A. J.

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA N? 1 -- ESTOQUES — Os rstonues apresentados
do preço de comercialização,
NOTA Ne 2

EMPRESA

lorarn

calculados

ao

custo

real

médio

o,

pcitanlo,

bem

abaixo

Alíneas PIS
Frotes
Acessória

SUBSIDIARIA

j,1 _ participação Societária — CrS 31.590 000.00 — valor Incorporado ao capital de nossa pelrotiulmlca - PROSINT - Produtos Sintéticos S/A., e quo representa mais de 99% do sou capital social.
CrS
21,532.956,22 — relete-so a empréstimos em conta corrente bom como lorneciCréditos
2.2
mento do diversos materiais.
NOTA N? 3

NOTA N'.' 4 — OUTRAS

¦ CAPITAL SOCIAL —
unitário rio CrS 1,00,

O capital social,
assim distribuído;
ORD.

tolalmcnlo

NOMINATIVAS
48.355.365

Integralizado

PREF.

é constituído

AO PORTADOR
3.181.135

do 51.539.800

ações

do

valor

TOTAL
51.539.800

DESPESAS

VENDAS

COM

CrS 30.834.071.81
979.239,03
CrS
623.653.79
CrS
5B7.765,70
CrS

CNP
>

Técnica

CrS 33.024.731,13
NOTA N9 5 — RENDAS NÃO OPERACIONAIS
Financeira .
Patrimoniais
Eventuais

5

g36 fá m
CrS 2.730,00
CrS 1.741.825,67
ClS

NOTA N? 6 — PROVISÃO P/IMPOSTO DE
pendente a aplicação em

RENDA
incentivos

—

Na formação
liscais.

desla

provisão

não

(oi

considerada

7.681.017,66

a parcela

corres-

PARECER DO CONSELHO FISCAL
ex
^^ctanwtlo, .o, *S£^^^
reu- Tendo
cT^^t^n^s,
membros e.elivos do Conselho Fiscal da Refinaria da Pe.ràleos de Manguinbos S.A.
uerai i
qual são de parecer quo os mesmos devem ser aprovado., pela AosemDicia
niram-sn na sede da Sociedade a llm de examinar os documonto? e contas relativos ao exercido encerrado em 31 do
dezembro de 1973, tornando por base o Relatório da Diretoria, Balanço e Conla do Lucros e Perdas.
Rio do Janeiro, 29 do março de 19,4.
LUIZ TAVARES CORRÊA MEYER
ARTHUR MACHADO DE CASTRO
MIRSILO GASPARRI

S&!.

PARECER DOS AUDITORES
Examin* unos o Balanço Geral da REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A. levantado em 31 de dezembro do 1973, a a rospecliva demonstração da Conta de Lucros e Perdas do periedo do 12 meses lindo nessa mesma data.
Ncsso exame loi efaluado de acordo com as normas de auditoria geraln onlc aceitas e de acordo com as exigências
do Banco Ceinlral do Brasil para as Companhias de capital aborto, e, conseqüentemente incluiu as provas nos registros
>
contábeis e oulros
procedimentos de auditoria quo julgamos necessários no momento.
Ccrtitic,amos também que
coberto pelo Patrimônio liquido

.£°rd?_
31.12.73 e respectiva Conta de Lucros
seu Balanço dn
certificamos
Somos Auditores da Prosint
g
Em nossa opinião, o Balanço Patrimoma, e.^Z^^$tpgS&&
m
^^^1/0^.'
ue
«wv«
naouela
linnnceira da reunahia
presentam adequadamente a posição patrimonial e
data
de acordo

cicio anterior.
o Investimento feito na Proslnt — Produtos Sintólicos S.A. (nola 2) está devidamente
da subsidiária quo é de ClS 55.892.637,49 estando a Prosint operando com rentabilidade.
AUDITOR - Auditorias e Organização Contábil Ltda.
GEMEC-RAI-74/101-PJ
CRC-GB-G25-CEAI-PJ-33
CGC. 33.627.522/001

Rio
CARLOS

do Janeiro,

29 de

março de 1974.

AVELINO DE LA-ROCQUE MARTINS
Contador Responsável
GEMEC-RA1-74/101-1-FJ
CPF. 006.531.797
CRC-GB-638-CEAI-PF.n°189

JOSÉ RAYMUNDO DA SILVA
Contador
CRC-SP-175"S"GB - CEAI-PF - 386
CPF. nv 003.933.177

GRUPO PEIXOTO DE CASTRO
mmmmm
¥S3J&zsEmm®mzxmsmmmmmmwsmiB®Bt

mmg}^mm$msm®mimmmsmmm^mBmm®m@3i

JORNAL DO

BRASIL

LI

Domingo,

28/4/74-

1.° Caderno

Q

ECONOMIA

APOLO PRODUTOS DE ACO S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO GEMEC/RCA-73/6 - CGC 33.017,088 /01

RELATÓRIO DA DIRETORIA — 1973
A APOLO — PRODUTOS DE AÇO S/A cumpriu mais uma etapa
do seu desenvolvimento como empresa industrial, cujos resultados
positivos alcançados testemunham o Balanço e a Demonstração de
Lucros e Perdas, que ora submetemos aos Senhores Acionistas.
As estimativas efetuadas para efeito de planejamento anual
foram atingidas como se demonstram abaixo.

O lucro do exercício ora oncorrado representa 47% a mais do
alcançado em 1972, dentro de urna tendência crescente, conforme kg
podo observar nos quadros seguintes.

1969
Valor

-to. 805

40.000

1.048

Indico
100

0,01

15.219

1.363

EVOLUÇÃO DAS VENDAS
1969/1973 (em números índices)

1969
1970
1971
1972
1973

Ton
100
114
150
210
242

1971

Valor

Indico

Valor

638

61

5.040 401

Espocilicação
%

1972

Indico

1973

7.24?

Valor

Indico

10.340

Cr$
100
136
234
407
560

1969

Índico

986

1971

%

Indico

10D

33

11

Lucro Liquido 17
Capital

100

47

Lucro Liquido
Patrim. Llq

100

57

Lucro Oncrac,
Vendas

14

%

1970
Indico

9,84

O confronto dos Índices de venda, em cruzeiros e por tonelada,
traduz a firme tendência da evolução dos negócios da Companhia.

Ano

1970

Valor

Valor

Indico

1972

1973

%

Indico

%

Indico

183

15

250

15

250

31

162

64

376

94

552

23

164

35

250

36

257

Indico

1970

Valor

Indicu

100 8.299 114

1971
Valor

1972

Indico

22.014 303

Valor
29,613

1973

Indico
Valor
Indico
'411 42.40-! 51)5

O ano de 1973 representou, também, o começo do uma nova fase
no desenvolvimento do Gtupo Peixoto de Castro quando, dentro de
uma politica de diversificação do investimento, a APOLO adquiriu o
controlo acionário do Grupo Syntoko, assumindo sua gestão em
maio rie 1973.
Esse Grupo é um complexo industrial, integrado verticalmente,
constituído por duas iabricas de madeira aglomerada, fábrica do formol e de resinas a base de formol. A principal unidade 6 a MADEQUÍMICA, em Gravatai, onde, também, ostão localizadas as fábricas
do formol e de resinas. A outra fábrica de madeira aglomerada,
ALPLAN, está localizada em Itapotininqa, Estado de São Paulo.
O Grupo possui, ainda, uma empresa de transporte rodoviário e
um empreendimento piloto de estruturas pré-fabricadas de madeira
aglomerada.
A madeira aglomerada, principal produto do Grupo Synteko,
constitui inovação no mercado de painéis a base de madeira, que
olerece a seus consumidores maiores vantagens de utilização do
que as matérias-primas tradicionais, sendo por isto crescente a evolução da demanda no Brasil, como vem ocorrendo em todo o mundo.
Uma vez prestadas estas informações e profundamente gratos
pela confiança e apoio a esta Diretoria, colocamo-nos à disposição
dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos, que so fizerem necessários.

15.219 1.452

NO PERÍODO DE 1969 A 1973

Estimado
Realizado
CrS
%
13.856

NO PERÍODO DE 1969 A 1973
1909

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DA COMPANHIA

LUCRO LIQUIDO
(em milhares de CrS)
ViiriaÇiio

__
'"

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DA COMPANHIA,

EVOLUÇÃO DO LUCRO LIQUIDO DA COMPANHIA
NO PERÍODO DE 1969 A 1973
(em milhares do CrS)

VENDAS EM TONELAGEM
FATURADA
Variação
Estimadas
Realizadas
Ton.
','•

O patrimônio liquido cresceu A?.% em rclnçüo no ano de 1972.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
ATIVO

PASSIVO

DISPONÍVEL
Caixa
Bancos

281.068,63
3.865.243,91

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Estoques (1)
Produtos e Produção cm Andamento
Matérífis-Primas, Materiais do
Fabricação e Almoxarifíido
Importação em Andamento
Créditos
Ciicntcs
(—1 Duplicatas Descontadas
(—) Provisão para Devedores Duvidosos
Adiantamentos
Devedores Diversos
ICM a Recuperar - Loi 1.938/71
Outros Valores
VaTores d Bens
Valores Mobiliários
Depósitos n Prazo Fixo
Outros Valores

RESINAS SINTÉTICAS E
Debcntures
Outros Financiamentos
SYNTEKO S/A IND. COM.
Financiamentos
Depósitos a Prazo Fixo
Outros Valores

4.146.312,54

445.263,24
4.043.743,69
295.963,77

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Instituições Financeiras (4) o (5)
Empresas Subsidiárias e Coligadas
Outros Valores

4.784.970.70

26.368.175,75
12.766.866.69
791 .045.00
2.765.302.92
1.973.489,32
567.277.89
788.434,06

(fi)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Sociat
Correção Monetária do Alivo Imobilizado
Reserva Legal
Reserva para Manutenção do Capital de Giro
Lucros de Exercícios Anteriores
Saldo à Disposição da Assembléia Geral

12.608.264,06

6.114.504.19

Próprio

PENDENTE
Receitas de Exercícios Futuros
Outros Valores

4.741.230.10
1.377.875,00
160.000.00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos a Empresas
Subsidiárias e Coligadas (2)
MADEQUiMICA S/A IND. DE
MADEIRAS TERMO ESTABILIZADAS
Dubènlures
Outros Financiamentos

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores
Instituições Financeiras
Provisão para Imposto de Renda
Tributos e Contribuições a Recolher
Credores Diversos

6.279.105,10

3.302.893,85
597.730.00
2.527.564,00
4.300.695,17
734.262,19

11.513.145,21

47.283.084,42
4.010.612.43
13.107,17

51.311,604,02

16.191.500.00
3.791.956.14
1.722.27B.79
3.619.080,07
6.971.951.07
10 106.737,37

42,403.503,44

21.652,56
9.762,16

31.414,72

29.986.844,05

COMPENSAÇÃO
11.797.305.00
2.268.787,75

14.086.092,75

6.743.542,00
6.290.326,61

13.033.858,61

25.616.714,71

PLÁSTICAS S/A

IMP. EXP.

IMOBILIZADO
Imobiliza ções Técnicas
Valor Histórico
Correção Monetária
(—) Depreciações Acumuladas
Imobilizações Financeiras
Participações em Empresas
Subsidiárias e Coligadas (3)
Outras Participações
Investimentos sob incentivos Fiscaii

5.323.791.4S
b.221.065.40
324.812,62

14.239.428.69
8.989.325,50
2.533.389,76

20.695.364,43

8.313.994,88
1.000,00
1.471.430,40

9.786.425,28

PENOENTE
DesDesas de Exercícios Futuros
Outros Valores

37.990.230,66

30.481,709,71

2.423.803,78
230.886,45

2.654.690,23
25.618.714,71

COMPENSAÇÃO

130.878.582,10

130.878.582,10

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
PERÍODO
RENDA OPERACIONAL BRUTA
Venda dos Produtos
Prestação de Serviços
ICM (Lei 1.938/71)
IMPOSTO FATURADO
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS COM VENDAS
Comissões sobre Vendas
Propaganda e Publicidade
Outras Despesas
GASTOS GERAIS
Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas
Impostos e Taxas Divorsas

DE

01/01/73 a 31/12/73

106.591.064.11
213.525,03
994.137,49
(21.234.363,58)
86.564.363,05
(61.277.301,18)
25.287.061,87

provisão para imposto de renda
lucro líquido depois do imposto de renda
provisão para devedores duvidosos (reversão)
Reversão
Formação
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA MANUTENÇÃO
SALDO DO EXERCÍCIO

DO CAPITAL

(2.219.296,76)
(280.675,25)
(430.637,97)
(714.5B2.00)
(4.435.034.50)
(19.228,06)
17.187.607,25
(1.658.718,44)
15.528.888.81
79.857,45
(389.435,89)
15.219.310,37

LUCRO OPERACIONAL
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO APÔS DESPESAS FINANCEIRAS
RENDAS HÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
ANTÔNIO
PAULO

JOAQUIM
CÉSAR

PALHARES

ANTÔNIO

735.643,00
(791.045,00)
(756.195,00)
(1.771.412,00)
10.106.737,37

GIRO PRÓPRIO

NOTAS EXPLICATIVAS
1.
Bobinas do aço avaliadas pelo proço real o os demais estoques pelo preço médio. 2.
Créditos conlra as empresas
do Grupo Synteko adquiridos ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico nos termos do Contrato do Quitação o Ccssão do Créditos do 13/09/73. 3. Ações do controle acionário das empresas que constituem o Grupo Synteko. 4. Oporação rio USS 7.000.000,00, pelo regime da Lei 4131, com o Europenn Brazilian Bank, polo prazo de dez anos, com trêr, da
carência, juros variáveis
c risco cambial.
5. Operação de USS MO.000,00, pelo regime da Lei 4131, com o "Tho First
National Bank of Boston", pelo prazo de cinco anos, com dezoito meses de carência,
juros variáveis n risco cambial.
6. Contas Correntes sujeitas a Juros.

PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
JOSÉ MARIANO CAMARGO RAGGIO
Diretor Presidente
Diretor
Vicc-Prosidente
PEIXOTO DE CASTRO
Diretor

DE

(2.527.564,00)
12.691.746,37

LUIZ

OLIVIERI
Diretor

REINALDO
T6c.

VICENTE
NUNES
SOARES
Cont. CRC-GB 33.936
CPF 104105887

PEREIRA

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da APOLO PRODUTOS DE AÇO SA., no desempenho do suas
Atribuições legais c estatutárias, procederam ao examo do Balanço Geral, Demonstração da Conta Lucros e Perdas, Rela-

lòrio da Diretoria e demais documentos relativos no nxcrclcio social encerrado em 31 do dezembro
encontrado tudo em porlolta ordom e exatidão, recomendam aos Srs, Acionistas oun aprovação.

do

1U73,

e,

tendo

Rio de Janeiro, 22 de março de 1974
CELSO FURTADO DE MENDONÇA
ITAMAR ROBF.RTO DE MELLO TAVARES
FÁBIO LEAL DE MACEDO FILHO

PARECER DOS AUDITORES
Examinamos o Balanço Geral da APOLO PRODUTOS DE AÇO S.A., levantado em 31 de dezembro de 1973, o a rospectiva demonstração da Conta de Lucros e Perdas do período de 12 meses referente ao exercício findo naquela data, bem
como o relatório da Diretoria o notas explicativas. Nosso exame foi efetuado do acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, as exigências do Banco Central do Brasil para as Companhias de capital aberto e, conseqüentemente, incluiu
as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de
auditoria que julgamos necossãrios nas circunstâncias,
O Grupo Peixoto de Castro adquiriu no docorrer do exercício o controle acionário do Grupo Synteko e, como conseqüência, foram tomadas várias medidas de profundidade nos
setores industrial, comercial e administrativo, as quais levaram a uma recuperação econômico-financeira acentuada das empresas adquiridas, acelerando o normalizando as oporaçõos. Vori-

ficamos a extensão das providências adotadas, e concordamos plcnamonte com as mosmas. Somos Auditores das empresns
componentes do Grupo Synteko, tendo examinado o omitido parocorus favoráveis para o Balanço Geral a Conta do Lucros
e Perdas levantados em 31.12.73, pertinentes a todas elas.
Em nossa opinião, o Balanço Patrimonial e a demonstração da Conta de Lucros e Perdas acima referidos, representam
adequadamente a posição patrimonial e (inanceira da APOLO PRODUTOS DE AÇO S.A., cm 31 de dezembro de 1973, o o
resultado de suas operações correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios do contabilidado
geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1974.

AUDITOR - Auditorias o Organização Contábil Ltda.
GEMEC-RAI-74/104-PJ - CRC-GB-625 "S" RS - CEAI-PJ-33

Carlos Avelino de La-Rocque Martins
Contador Responsável
GEMEC-RAI-74/I04-1-FJ - CPF.006.531.797
CRC-CB-638 "S" RS - CEAI-PF. r)° 189

GRUPO PEIXOTO DE CASTRO

José Raymundo da Silva
Contador
CRC-SP-475 "S" GB-RS - CEAI-PF-306
CPF. n<! 003.933.477
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DAVID

RELIGIOSOS

CHAHON

(FALECIMENTO)
A família de DAVID CHAHON

coinuni-

ca seu falecimento, saindo o féretro da
Cemitério

do

capela

Comunal

Israelita

(Caju), hoje, dia 28 às 9,30 hs.

REGINA BROTZEN
REGINA BROTZEN participa a
descoberta da Matzevá na próxima 4a.-feira, 1.° de
Maio, às 10 horas, no Cemitério Comunal Israelita
A

do

família

de

Caiu.

rcito
julgará
motorista

Mm de três
generais é
sepultada

A 2íi, Auditoria do Exercito deverá decidir em maio
sobre o processo de SebasUáo Medeiros, acusado de
ter atropelado,'a 25 de julho de 1973, uma tropa do
Exército, matando um oflelal e ferindo nove soldados.
O jilgumento deverá ser
marcado esta semana.
Segundo a denúncia, Scbastião Medeiros dirigia,
sem estar habilitado, o Gordlni CE-0808. pela Avenida
Brasil, finando, na tentativa
de ultrapassar
um caminhão, atropelou uma tropa do Batalhão de Guarda
da Ia. Companhia da
Policia do Exército que se
deslocava, em instrução.

Deixando três filhos
oficiais-tfpnerais da ativa
(o Brigadeiro Délio Jardim rlc Matos, o Generaldc-Divisão Alei o o General-de-Exército Darci),,
além de um o u t ro ,
ienente-Coronel Eli, integrante da Comissão
Aeronáutica Brasileira,
na Europa, foi sepullada ontem, no Cemitério de São Francisco
Xavier, a Sra. Amélia
Jardim de Matos.
O Brigadeiro Délio
Jardim de Matos assumirá, ¦ -1 dia 7, o cargo de
C o m andante-Geral do
Ar; o General Alei é subchefe da Diretoria Geral
de Pessoal do Exército,
e o General Darei
comanda o 0)?tío M'litar do Rio de Janeiro.
Dc-ia Amélia era a única
brasileira a ter três filhos como oficiaisgenerais da ativa.

ÂNGELO DE LUCA

+

(MISSA

DE 7.°

DIA)

A família de ÂNGELO DE LUCA, agradece as manifestações
de solidariedade por ocasião de seu falecimento e convida
parentes e amigos para o ato religioso do 7.° dia, a reali7ar-se no dia 29, às 10:15 na Igreja de Santa Luzia. A família dispensa
üèsames.
ip

ROMEIRO

HELOÍSA MARINA
(MISSA

DE 7.° DIA)

Jorge Alberto Romeiro, Jorge Alberto Romeiro Júnior, esposa e filhos,
José Ovidío Romeiro Filho, esposa e filhos, Emy Bellah Romeiro e
Viúva Romeiro Neto e filho agradecem as manifestações de pesar re+
cebidas e convidam para a Missa de 7.° dia de sua querida mulher,
mãe, nora, avó, cunhada e tia, a realizar-se amanhã, dia 29, às 1 1 horas, na
lareia
N. Sra. do Carmo, na Rua Primeiro de Março.
31
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HELOÍSA MARINA
(MISSA

DE 7°

ROMEIRO
DIA)

O Presidente e os demais Juizes do Tribunal de Alçada da
Guanabara cem pesar comunicam o falecimento de HELOÍSA
MARINA ROMEIRO, esposa do Juiz e ex-Presidente Jorge Alberto Romeiro e convidam para a missa de sétimo dia a realizar-se no
dia 29 do corrente, às 11,00 horas, na Igreja N. S. do Carmo, na
Rua 1.° de Marco.

"Si

PRESENÇAS
E s tiveram presentes
ao sepultâmentõ de D.
Amélia Jardim de Matos
quase tc:'^s os oficia1:generais em serviço ativo
no Rio, além do atual
C o m andante-Geral do
A r . Te^ente-Br madeiro
Roberto Faria Lima, e
do Diretor da Aeronáutica Civil, TenenteBn^a^iro Decclécio cie
Lima Siqueira,
'ti comparer?prr-ncendo t?~-'
tações de oficiais e sargentos do 4o Comando
Aéreo Regional (São
Paulo), dos três Ministros militares e o exMinistro da Aeronáutica,
Major-Brigadeiro Clóvis
Ti" 'à—os;
Entre mais de 40 coroas de flores, estavam
as enviadas pelas companhias de aviação —
Vasp, Varig, Cruzeiro do
Sul e Transbrasil — e
pelo Governador de São
Paulo. Sr. Laudo Natel.

DEPUTADO

JOSÍ MARIA ALKM
(MISSA DE 7.° DIA)
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Francisco Negrão de Lima,
Senadores Emane do Amaral Peixoto, Gustavo Capanema,
Magalhães Pinto, Benjamin Farah, Almirante Silvio Heck, Miguel
Lins, Joaquim Ramos, Renato Archer, João Meder, João de Lima
Pádua, Sebastião Nery, Aristóteles Drummond e Olicio de Oliveira, convidam para a missa de 7.° dia de seu inesquecível amigo
e eminente brasileiro.

¦3nH

JOSÉ MARIA ALKMIN
amanhã, segunda-feira, dia 29, às 11:30 horas, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, à Rua Primeiro de Março.
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de 30 mil desabrigados

Açude rompido ameaça agravar
situação da cheia em Mossoró
Natal (Correspondente)
A situação cm Mossoró
que continua com até
30cm (lc água nas ruas
principais, comércio; bancos. indústria e colégios paralisados há quatro dias e
sem comunicação rodoviaria com Fortaleza c Natal
poderá se agravar anula
mais com o rompimento (lc
um pequeno açude no Município de Almino Aforaq
que aumentou o volume do
rio.
As águas do rio Mossoró
invadiram a cidade no início da semana e a situação
da população nos bairros
inundados continua difícil:
o Prefeito I)ix-lluit Rosado
coordena pessoalmente as
diligencias e visi.a os liairros num velho .jpe Toiota,
único meio de transpo lc
capa/ de chefiar lá. AUmcntos continuam a chegar a
cidade através de aviões da
FAB.
AÇU i: POTENGI
Também em todo o vale
do Açu a situação continua
grave. Carnaubais e Ipanguaçu permanecem ilhadas
e sem comunicação com a
Capital. Barcos da Marinha
de guerra são o meio de
acesso único a essas cidades. Açu ainda está sem comunicação com Natal ou
Fortaleza porque as estradas BR-304 e 101 não oferecem condições de tráfego
em decorrência d a destruiçáo de pontes e aterros.
O rio Potengi é outro que
continua perigoso. No Municipio de São Gonçálo dó
Amaranle as cerâmicas localizadas á margem do Potengi reduziram sua produção cm cerca de 80% desde que Coram inundadas há
uni mês. Mais de 100 operarios permanecem sob a
ameaça de perder o emprego-

Natal está sem cimento,
com obras públicas c particulares paradas c a posibilidade de perda de emprego
rondando 10 mil opeiáiio?.
O Rio Grande do Norte está
sol) estado (lc emergência,
decretado pelo G o v e r n o ,
mas a situação já é de calamiiladc pública. O Ministro
do Interior, Sr. Rangel Reis,
Ministro do Interior, visitou
as regiões inundadas d c
Mossoró, Açu e Apodi e, segundo o Governador Corte/.
Pereira, prometeu toda a
ajuda necessária às populacõcs desabrigadas.

Profundamente consternados os funcionários da SEMIKRON
+
SUDAAAERICANA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEAAICONDUceu pr OC. I.
TORES LTDA. Comunica o falecimento, aos 61 anos de
dente e fundador.
_) 1

DR. FRIEDRil H JOSEF MARTIN
Ocorrido em PLANEGG - MUNIQUE aos 19 de. abril de 1974,
Ao seu inquebrantáve! espírito de iniciativa e dinâmica, e às suas
relações para com os seus colaboradores, rendemos nossa hornenagem, e manter a continuidade da obra de sua vida, será para
nós uma oranfcle cbrioacão.

Tubarão só se recupera em anos
Florianópolis (Correspondente) —As
águas do rio Tubarão voltaram ao seu
leito normal, mas demorará muitos ano"
até quo a cidade de Tubarão volte a ser
o que era antes da catástrofe das inundáções de março, recuperando-se dos danos sofridos e retomando a plenitude d'
suas atividades econômicas.
Muitas indústrias ainda estão para
Usadas, mas comércio o bancos já reabriram suas portas e algumas escolas ini
ciam agora com retardamento de graves
conseqüências o inicio do ano letivo. A
lama que ficou sobre Tubarão quando a.s
¦iguás baixaram envolve a cidade agora
rànsíormada numa nuvem de pó que
mpregná as ruas, as cisas e a esperanç:t população.
Enquanto espera a chegada de re.irsos federais para as obras de reconsação. o povo forma filas nos postos d*
distribuição de alimentos, que estão servindo diariamente a 25 mil pessoas, cada
uma recebendo um pequeno quinhão. Milhões cie cruzeiros serão necessários para
recuperar uma cidade onde 30 mil dos 70
mil habitantes estão sem condições de
produzir.

No balanço geral dos prejuízos das
enchentes que entregou recentemente ao
Presidente Geisel, o Governador Colombo Sales relata a extensão das perdas nn
setor educacional: de 984 estabelecimen.os de ensino, 236 foram parcialmente
ãesLruidos, com danos de cerca de CrS 25
milhões. No setor da saúde, edifícios de
centros de saúde e da rede hospitalar do
Sul do Estado foram atingidos num total de cerca de 30 unidades sanitárias.
Na área da segurança pública os danos
montam a CrS 2,5 milhões entre instalaeô:s e equipamentos. Oito mil quilômctros de estradas foram danificadas. 2 790
contes e 998 pontilhões ficaram destruídos. O total de prejuízos no setor dos
..-.nsportes sobe a cerca de CrS 50 miiiões. O setor energético teve prejuízos
-. mesma ordem com a inundação da
sina termelétrica da Soltelcâ, e a des.ruiçáo de grande parte dos sistemas de
transmissão e distribuição e do comprometimento operacional. Os serviços de
água e saneamento foram atingidos sobretudo em Tubarão, Lauro Muller, Criciúma, Nova Veneza. Içára e Morro da
Fumaça. Perderam-se 350 mil cabeças de
gado e, na agricultura. CrS 100 milhões.

-Contaminação ê perigo em Sergipe
Ilha das Flores. Sergipe - Quase
CrS 500 mil é o prejuízo estimado pelo
Prefeito Wilson Pereira, de Ilha das
Flores, onde as duas indústrias de beneficiamento de arroz, o cinema, prédios municipais e garagens servem de
abrigo a quase 450 flagelados, vivendo
nas mais precárias condições. Há
também os que perambülam pelas
ruas, sem comida nem dinheiro.
A água servida aos flagelados foi
condenada pelo médico Mário Rego.
que chamou a atenção para o perigo
de contaminação, através das fezes,
}ue são despejadas no mesmo rio de
onde se recolhe a água para a limpeza
de pratos, preparo de aumentos e higléhe pessoal. O Dr. Mário Rego teme
um surto epidêmico cm larga escala
em Ilha das Flores.
Segundo o médico, que se dcslocou de Aracaju para Ilha das Flores
chefiando' uma equipe de vacinadores
enviada pela Secretaria da Saúde, o
grande perigo para a população ocorrerá no momento em que o nivel do
São Francisco voltar ao normal. Toda
a população está sendo vacinada con1 ,a o tifo e talvez comece esta semana
a vacinação contra hepatite.
A Comissão de Defesa Civil comecou a agir depois de uma. viagem da
assistente social do Governo de Serglpe, D. Silvia Siqueira Távora. Um
grupo de trabalho decidiu' enviar
mántimentòs, remédios, esteiras e cobertores. Também foi aberto um crédito para socorrer os flagelados.

Muitas famílias estão deixando a
cidade. Os que têm parentes nos muhlcipios vizinhos estão se socorrendo
nas casas dessas famílias. Outros alugaram casas no centro da cidade a CrS
40.00 mensais, mesmo sabendo que dificilmente terão condições de cumprir
o compromisso no fim do mês. Os mais
pobres estão nos abrigos oferecidos
pela Prefeitura ou sem rumo pelas
ruas.
A cidade está .sem as aulas do
primário, único curso local. Os 94 ginasianos que estudam em Brejo Grande «SEi e Penedo (AL) não têm como
atravessar o São Francisco. As únicas
pessoas que estão ganhando dinheiro
em Ilha das Flores são o.s canoeiros,
que transportam pessoas de margem
a margem a CrS 2,00 por cabeça.
Noventa quilômetros de diques serão construídos ao longo das várzeas
do São Francisco, no sentido de melhorar a.s condições econômicas da regiáo e permitir um controle do nível
das águas — informou em Aracaju,
numa entrevista coletiva, o superintendente da Suvale, Sr. Nilo Peçanha.
Explica o superintendente que
com isso os rizlcuítores ganharão condições de obter duas safras anuais,
pois poderá haver uma definição ciara do nível da área a ser plantada.
O projeto — afirmou — está orçado
em CrS 150 milhões e terá apoio do
Banco Mundial c de órgãos do Governo federal.

Ceará já reeonstrói as rodovias
na BP-020. interrompida, que liga impor-

Trar-Tt-.ileza (Correspondente")
t ics do DNER e DER começaram ontem
o trabalho de recuperação das rodovias
federais e estaduais destruídas pelas chuvas, que ainda caem sobre grande parte
economia, seriamente
do Ceará, cuja
abalada pelas enchentes, estima em cerca de CrS 1 bilhão o total des prejuízos
causados pelas águas.
Ao mesmo tempo, técnicos da Secretaria de Agricultura trabalham na Ideniificaçãò de áreas que possam ser utilizadás imediatamente paia o replantio
uma
indicam
até agora as estimativas
40%.
pêrdá-da safra agrícola da ordem de
O diretor de Obras do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem engenheifo Cristlano Cotrim Soares, ccordena pessoalmente no Ceará os trabalhos
'.eíals. O
ric recuperação das estradas Ir
desvio
um
construir
DNER já começou a

tantes municípios do Sudoeste a Fortaleza. Na BR-304. que une Aracati a Mossoro (RNi, o DNER providenciará inn
sistema de ligação por barcaças entre
uma extremidade e outra do trecho destruído da rodovia, numa extensão de
mais de 200 metros. A recuperação normal désre trecho é impossível nos próximos 30 dias porque no Município de
Aracati a.s águas do rfb Jaguaribe confrtuam esp aladas por um raio de 20 quilômetros,
A foz será dragada a partir da pro•.' ia semana. Na BR-11G, que liga Fortaleza ao Sul do pais, basta asfaltar.um
trecho de 80 melros. Na BR-222, que une
o Ceará ao Piauí e ao Maranhão as condições permitem que se retome a obra de
reconstrução da ponte que caiu há dois
meses.

JOSÉ TEIXEIRA DE CARVALHO

+

(FALECIMENTO)

Maria do Carmo da Silva Carvalho, Maria Francisca Thereza Carvalho
Selem, Miguel Neme Selem e filhos, Fernando José Teixeira de Carvalho,' esposa e filhas, Paulo José Teixeira de Carvalho, esposa e filho,
• desolados, comunicam o falecimento de seu querido esposo, pai, sogro
às 1 1 horas de hoje,
convidando
avo,
e
para o sepultâmentõ que se realizará
no Cemiléri o do Calumbi, saindo o féretro da Capela B do mesmo local. (42627
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GP é difícil entre Elliot, Gloucester e El Susto
¦_____—

•

BINÓCULO
j. c. ^vaes
O critério anunciado dc
que a Comissão dc Corridas
deverá excluir um dos pariicipantes do Grande Premio Estado da Guanabara
por sorteio, possivelmente
entre El Charrua e Pireu,
poderá criar uma área de
atrito, porque o proprietário
Lconídio Ribeiro não se
conforma com a solução
apresentada. Alega, entre
outras razões, que o filho dc
Elpenor tem quatro vitorias
cm campanha, mais do que
suficiente pura ser inscrito
na importante prova clãssica.
CAVALLAR1
DEIXA MONDESIR
O médico-vetcrinárío Fábio Cavallari será substituído nos primeiros dias do
mês de maio na supervisão
das Fazendas M on d cs ir
S.A., do Grupo Pcixolo dc
Castro, por Jorge Morgado
Filho, lormada há 10 anos.
filho do antigo treinador
Jorge Morgado.
Cavallari, sem tempo para estudar e manter uma
clínica, já que estava exercondo a profissão com tempo integral no Haras em
Lorena, entrou cm entendimentos com Antônio Joatiuim Pcixolo dc Castro Palhares, surgindo então a
viabilidade da substituição.
Cavallari ainda permanecerá cerca dc 30 dias no campo de criação, para orientar
Jorge Morgado Filho.

_rin'f„
nnrns-santiues do carrolra,
carreira.deciden
decidem
dois púroij-sarigues
Vinte ne rinis
o
Grande
Gávea,
da
Hipódromo
no
tarde
á
hoje
Prêmio Estado da Guanabara, em 1 000 metros de
percurso, pista de grama pesada-enehareada, valendo um prêmio de Cr$ 150 mil ao proprietário do
os quais Gadahar,
vencedor. O.s paulistas, entre
Gloucester, Elliot e Grão Ducado, estão sendo apon.ados eomo favoritos.
Grão Ducado, lider da geração anterior, foi
exercitado c preparado em São Paulo, onde está
há 5 meses, recuperando-es de um tendão afetado. Os observadores acreditam que possa faltar
uma corrida ao filho de Egoismo, correndo em uma
raia anormal, traiçoeira mesmo, impedindo a sua
conhecida atropelada na reta de chegada.

Padela obteve fácil
vitória em 1 oUU m

na areia encharcada
Padela, por Fiapo e Jlda
e montada por Gildáslo Alves, obteve fácil vitória sobre Dengosa Maria e Aristeia nos 1 300 metros do primeiro páreo d a programação de ontem no Hlpódromo da Gávea, disputada
em pista de areia pesada
na marca de lm23s2/5. A
ganhadora pertence ao Haias Minas Gerais e é treinada por Silvio Morales.
Além de Padela, mais três
estreantes — Democrata,
Abaiba e Kentron — venceram ontem à tarde c o.s demais páreos foram vencidos
por Magoe, Sir Brave, Rcsy,
Cachapüs e Follln Wu, com
movimento total de apostas
de CrS 2 274 189,00. O concurso acumulado de sete
pontos teve 12 acertadores.

Pireo
Prêmio:

1?
-

1°
29

INCÓGNITA NO GP
Com a raia de grama pesada, encharcada mesmo,
não se sabe o que poderá
fazer Grão Ducado. filho de
Egoísmo, no GP Estado da
Guanabara. O potro reaparece recuperado de u m
tendão c ameaça de pneumonia, mas tendo contra o
jato de não correr há 5 meses. Está bem exercitado,
podendo sentir falta d c
aguerrimento. enfrentando
21 adversários, cm uma raia
contrária a sua característica de atropClador. Mesmo
assim, Altair Oliveira que
responderá pela sua apresentacão, está animado.
Sabe-se que o proprietário
Francisco A u g u s £ o Nasci. mento prometeu metade da
percentagem por vitória ao
antigo treinador de Grão
Ducado. João Limeira.

1 300 malrei
Pireo
- Prêmio: CrJ 8 mil

1°
29

Democrata, L, Januário
Albarone, J. Pedro . .

correu:

ULLOA ANIMADO
Osvaldo Ulloa. um dos
melhores jóqueis que j d
atuaram na Gávea, chegou
dc São Paulo como treinador de um dos inscritos no
GP, Elliot, filho dc Ftamboyant de Fresnay, ganhador áe três corridas sucessivas, inclusive na raia de
grama pesada. Ulloa está
muito animado, pensando
cm colocação ou vitória .
mesmo admitindo ser uma
prova de muita dificuldade.
Dc um modo geral, os observadores paulistas falam
muito em Gloucester. Gadahar, com Jorge Borjasubstituindo F r a n c isco
Maia, e Elliot, enlre outros.

"i

9
2?

A,
Mo tricô,
Decision, J.
Não correram:

Ferreira
Queirós

—

99

57
56

Páreo Prêmio:

-

1 000 metros
CrS 12 mil

Follin Wu,
Marfil,
S.

C.
M.

Pisla:

Kq
56
56

Valgas
...
....
Cruz

1 corpo e 1/2 corpo —
Diferenças:
Tempo: 1'03" - Vencedor: (2) 3,50 Dupla: (11) 10,40 - Placês: (2) 2,40 e
(1) 3,70 - Movimento do páreo: CrS
rOLUN VVO - M. A. 3
187 242.00.
anos - PR — Palladium e Brief Case
Criador: Haras Saint Simcn - Pro— Treinador
prietário: Stud Hanna {SP}
E. P. Couimho.
-

109 Páreo — 1 300 melros
Prêmio: CrS 8 mil

Pista:

Amie.

corno
e 1/2
3 corpos
Diferenças:
Tempo: 1'42"3 - Vencedor: (9! 3,60
Dupla: (34) 2,00 - Placês: (9) 2.00
e (61 2,40 - Movimento do páreo: CrS
176 221,00. MOTRICE - F. C. 3 anos
_. po _ Twinsy e Mossi.vna — Cria— Proprietário:
Harmony
Haras
dor:

]—)
2
2-3
4
3-5
6
.
7
4-3
9
10

BARROSO SUBSTITUI
VERA
Albenzio Barroso, jóquei
de Grão Ducado, substituirá
Sérgio Vera na direção dos
cavalos do Haras São Luis.
dc Hernani de Azevedo Silva. O profissional chileno
rescindiu contraio após dois
anos dc atividade c Barroso
montará preferencialmente
para a categorizada coudelaria.
F1CAL1ZAÇÃO
C o n h ccido proprietário
fiscalizou pessoalmente, no
fim de semana, os passos de
um cavalo de seu stud, que
fracassara sem explicação
sim,
na última corrida. Pelo
'ião faz
pelo não, cautela
mal a ninguém.
PARTIDA PARA GANHAR
El Susto, gaúcho, do Stud
Seguro, realizou uma partida excepcional no Haras
Vale da Boa Esperança em
Petrópolis. Marca que corresponde a 47s e linhas, na
Gávea. Com 5 vitórias, duas
no Rio Grande do Sul e as
restantes no turfe carioca,
espontâneo, atrevido, voluntarioso, poderá, inclusive, ganhar o GP Estado da
Guanabara, mesmo com o
favoritismo dos paulistas.
TRÍPLICES COROADOS
São apenas cinco os triplices coroados até o momento: Talvez, Quiproquò e
Timão, do Monãesir, Criolan do Haras São José e Escorial do Haras Guanabara.

da
apostas foi
movimento de
O
recorde - t <
Cr$ 3 712 861,00 foi dc Lr>
arrecadação dos portões

230,00.
Os resultados
dos ontem om
os seguínies:

dos 10 pareôs
Cidade Jardim

Io Páreo C.S 15 mil

1 800

19
29

J.
A.

Tértína,
Aperta,

m.trot

Tempo: Im54s4/10
- Dupla: 14 CrS
0,18
0,15 e CrS 0,21,
CrS

19
29

I 300

Simpatia, S.
F. Real, R.

Araia

—

M. Amorim
Barroso
-

29 Páreo 13 mil
CrS

—

corriforam

Vencedor: CrS
0,58 - Placcs:

metros

Loczcr
Penaschio

Areia

QUINTO

Areia

4? Páreo
riant. -

—

- 1 200 metros
CrS 17 mil

Areia

Tempo: Iml4s6/I0
1 15 - Dupla: 78 CrS
CrS 0,50 e CrS 0,33.
59 Páreo
riante -

-

1-1
2
3
4
2-5

Va.

6
7
3-8
9
10
II
4-12
13
14

Va-

Areia

-

metros

Va-

Areia

-

1 40°

-

merl0>

—

OITAVO

Areia

3
4
3-5

CrS
Vencedor:
lm28s
Tempo:
- Placcs:
0 22 - Dupla: 23 CrS 2,99
CrS 0,17 e CrS 0,66.

6
7
4-8

-

10

melros

-

1'02"
1'25"3
t'3ò"2

-

Aliano
G.
Oliveira
H. Sousa
A. V. N«vc_
A. Miranda
A. P. Silva
Barbosa
R.. A.
_. Freitas
E. Freitas

W.

w.

l'12"2/5

|
i
|

A. Morales
.. Morales
G. Feiió
G. Feijó
N. P. Gomes
VV. Penclas
J. B. Silva
H. Tobias
F. P, Lavor
F. P. Lavor

1'I4"1
AP
AL

1'I4"1

AP

1'I5"2

AP
AP
AP

'03"
l
ri5"2
1'I5"2

ror-t
1

i
I
|

-

AREIA

l'18"4/5

DASTUR

1 300
1 2C0
Estreante
1 200
1 2C0
1 500
I 400
1 2C0
1 4C0
1 400

I

AU
AP

1'22*'l
1'I4"1

AP
AP
AP
AL
AP
GL
AL

l'15"2
1'I5"2
1'36"1
1'30"4
1*I5"2
1'23'4
1'29"4

Nahicl
Tripodi
D. Guedes
Ricardo
Limeira
A.
Moryado
Serra
A. Barbosa
7. Sousa
Morgado

Areia

-

-

PAREÔ

-

AS

9
16

55
55

55
55
10 55
15 55

55
12 55
55

13

55

PAREÔ

-

AS

9

Venlees, E. R. Ferreira .
.
Caldeira
Li
Hidromol,
. .
G. Meneses
Yaran,
.
.
Hodeckcr
Edahy, A.
.
Xandoca, D. F. Graça
.
.
Pinto
J.
Negra,
Lola
Falseada, P. Alves . . .
.
R.
Marques
Geinoka,
Gonçalves
W.
Anagura,
. .
A.
Ramos
Quikajá,
., .
Ferreira
A.
Bostie,

1
1
1
1
1

I

29
59
49
19
39
6°
89
69
99
59
79

(11)
( 7)
(II)
(11)
(10)
(10)
(11)
( 6)
(11)
(II)
(11)

1*41"

600
.100
500
400
500
4C0
400
400
.100
500

0ON

I

I

1 40**1
1'36"
1'39"4
1'40"1
l'39"3
1'40"1
1'40"2
1'20"3

I
l'J0"l
l'39'M

-

600
5C0
000
200
600
2C0
200
400
6C0
1 000
1 300

1
1
1
I
1
1

i
I

-

1'33"4.

Nahid
Morales
P. Lavor
C. Tinoco
Freitas
Freitas
Morgado
Morqado
Ferreira
Miranda

-

VITÓRIA ESPERADA
O treinador Alberto Nahid espera uma boa apresentacão de David, filho de Codajáz na milha da
Jorge Pinto,
quinta prova, ainda sob a direção de
Fair
Kim. Ornamas
um,
que
número
o
defendendo
e Nambi,
Sherlock
atravessa,
forma
que
ha, pela
concorrentes
perigoosos.
sejam
entre outros,
Prova Especial de Leilão, em. 1000 metros, é de
difícil prognóstico, destacando-se grupa. Comunie
cativa, Termaus, estreante jeitosa, Ibiuna, Dendê
Cachalot, que tem contra o alinhamento.
Farfa, por Sabit, está bem situada nos 1 300 mea
tros do sétimo páreo, beneficiado pelos 3 quilos
CanLa
Feijó.
menos do aprendiz Geraldo Almeida
se
dida, mais aguerrida, em turma favorável, pode
PiaLinda,
China
impor sem qualquer surpresa, com
canditense, Caline, Double Life, e Infra Red Red,
desenno
influir
data à repartição, podem e devem

S6"3/5

W.
M.
C.
R.
S.
Sé
W.
F.
W.
A.
.1.
O.
C.
W.
N.
N

1*1.5**1
15" -

15"!
15"!
15"1
1*03"
I5"l
16"

1'02"2

Pcnelas
Mendes
Ribeiro
Tripodi
d'Amore
d'Amore
T. Sousa
Abreu
Aliano
Morales
S. Silva
Cardoso
Pereira
G. Oliveira
P. Gomes
P. Gomes

1*18**4/5

GU
GP
GL
AL
AP
AP
AP
AL
AP
AL
AP

IATAGAN

AREIA

Alcides Morales, treinador, está aguardando uma
boa apresentação de Talo nos 1 200 metros do segundo páreo, dividindo a preferência dos observadores com Waladão, Hidrante, Histórico e Cambyse, se
tiver um percurso'favorável, sem contratempos. Prova equilibrada, com Waladão prometendo uma ótima corrida, candidatando-se à formação da dupla
ou à vitória, com Cambyse e Tafo.
Esterior foi surpreendido por Don Belardão na
estréia e mais aguerrido, dificilmente deixará de subir no marcador, com Jorge pinto em seu dorso, nos
1 300 metros do terceiro páreo. Dupla com Partic,
Gaypió, Cogumelo e Don Ito, falado nos bastidores.
Páreo equilibrado, com vantagens para Esterior,
Ebuvermelho é sempre uma opção.

w.

1*28"
1'30"2
1'29"2
1'30"2
l'28"4
1*28"
1'29"1
1'29"2
'30"
1

FABIAN

DASTUR

A. Oliveira
J. S. Silva
A. Andreia
N. P. Gomes
E. Freitas
E. Freitas
B. P. Carvalho
P. Carvalho
Carvalho
P.
F9
Silva
J. O.
Coutinho
E. P.
S. d'Amore
W. Aliano
D. Enriaucs
VI. T. Sousa
A. Paim F9
A. Paim F9
A. Paim F9
Z- D. Guedes
O. Uloa
Garcia
R. Morgado
R. Rond-elli
J. E. Sousa

)*41"

AL
AP
GL
AP
GL
AP
AP
AP
AP
GL

1 coo

-

.
I

AP
1. 200
AP
1200
AP
1200
Estreante
AP
1200
AP
1200
Estreante
AL
1 COO
Estreante
AP
I 200
AP
1 200
Estreante
Estreante
AL
Estreante
Estreante

I

AREIA

-

RECORDE

1'24"

LUCCARNO

-

GRAMA

-

RECORDE

-

-

1

Voile e Golden Floud
Cartaya e T. Bonbon
e F. Santana
Cr:.morra
Bal e Constitudon
do Suil
e C.
Curiosidad
e Sevenleen
Gallery
Finileza
Catruna e
Dialònica e I Miss You
_ C. rio Sul
Curiosidad
e Barcnita
Santana
Feira
Miúda
Chuva
e
Hegira

METROS

1 200

56
58
57
53
54
57
57
58
57
53*
58

t
i
i

GRAMA

-

RECORDE

-

METROS

|179 (17)
I 39 (II)
I 99 (12)
| 19(7)
I 79 ( 9)
| 19 ( 9)
I lo ( 9)
I 79 ( 9)
| 49 ( 9)
2° ( 8)
I 19 (10)

18H 20M

-

V!0"1

300 AL
GL
1 400
AP
1 600
Estreante
Estreante
AP
1600
Estreante
GL
1 600
Estreante
AP
i 600
i
Estreante
AP
i Ó0O
AL
600
AP
1 600
AP
1 600
AP
1 300
Estreante
Estreante
AP
1 600
Estreante
1 6CO

, 29 ( 9) Aelit» e Bossa
e Guapa
i 99 ( 9) Aetila
e Guapa
1 39 ( 9) Actita
Estreante
I
Guapa
Aetita
9)
79
(
|
Guapa
9) Actita
Estreante
Aetita
99 ( 10) Daipava
Estreante
8° ( 9) Aitita o Guapa
79 ( 8) Preveza e Palhada
Estreante
Estreante
Anarosa
Araxá
I 69 ( 9) Miss
Esfreanto
Estreanla

1 300

17H 45M

i.

Tronio
Ouro Azul e Gra
Zcco e Delicado
Odyr
Houston e
Lnlant
Hard Rei e Bon
o Matutino
Houston
e Floripa Gal
Aclys
Zéco e Delicado
Hard Rei e Bon Enfant
Bon Enfant e Ousado
On Again e Omaha

METROS

, 000

17H 10M

AS

í 6)
( 6i
( 8)
(11)
( 8)
( 8)
( 6)
(11)
(11)
(10)

59
49
29
79
39
1°
39
5°
19
29

57
57
51
57
55
57
53
57
51

-

RECORDE

METROS

1600

estreante

i

Profunda, com segundo lugar para Hegira em
sua última apresentação, pode ser apontada como
a provável ganhadora do primeiro páreo da reunião
dc hoje à tarde, em pista de areia pesada, sob a direcão de Jorge Pinto.
Roselys correrá em uma prova à feição, reunindo condições para ameaçar Profunda na reta de
chegada, ficando Alpaca, que veio de Brasília como
uma das opQÕes, pelo trabalho e partida realizada. A
estreante Bogotá e Plumita. podem ser citadas,
ainda.
REABILITAÇÃO

2'07"3
1'39"4

GP
AP

2 0C0
1 600

Profunda tem técnica
para ganhar no barro

Feiió
Feiió
Aliano
Aliano
P. lavor
Sales
¦^raúio
S. Silva
Rosa
Mordi es
Morgado

1*35"2
l*36"3

57**3
1'14"2
1*41

"2

l*51"l
VIS"
V27"2
V4I"2
"3
1*01
|„2"2

-

rolar da prova.
Encerrando
Venlees, Yakan,
Quikajá, devem
valecer a dupla

I

Boneagle e Pista
e Torero
Epstein
Boneagle e V.nícss
e Bona
Fatime
Paz; e Cravo
Tuti
Iramontana c Sw-ael Drean
e Venless
Boneagle
Unless o Ajet
Boneagle e Venless
Boneagle e Venless
e Venless
Bon-íaglc

i

1
1
I
1
I
1

1

1
I
1
1
1

400
300
400
200
000
300
400
000
4CO
4C0
400

AP
AU
AP
AP
AU
AL
AP
AL
AP
AP
AP

1*29" .
1'27"1
1*29"

V15"2
1'02"4
1*23"
1*29"

V01"l
1*29"
1*29"
V29"

O
J.
R.
A
PC.
N
A
N

A. Linwlra
A. limeira
Se.ra
S. Silva
Costa
P. Silva
Morgado
Pereira
P. Gomes
V. Neves
Pires

I.>, '-

fâlES_ES«
.
LOTERIAS

MATRIZ: av;Rio Branco, 153

Vendeu da

LOTERIA DO ESTUDO
DA GUANABARA

90 páreo CrS 15 mil

1 800

melros

-

Arola

-

G. Fagundes
L. Yanez

CrS
Vencedor:
lm52s
Tempo:
- Placer:
0 25 - Dupla: 13 CrS 1,37
CrS 0,18 e CrS 0,38.
— Areta —
10° Páreo - 1 400 metros
CrS 13 mil
Bolt,
B.
Fountain,

J.
A.

.1

—

Profunda

—

-

Cambyu

—

—

Eslerior

—

Elliot

—

David

—

—
—

Waladão

LarHc

—

Cogumelo

Kiw

Comunicaliva
China

Linda

-

_

Yakan

-

Vencedor: Cr$
0,67 - Placcs-

—

—
-

Lola

—
—

dia

Alpaca

Wo

Fair

-

—

Roselys

Gloucester

Fagundes
Barroso

Tempo: 1m28s9/l0
0,42 -¦ Dupla: 12 Cr$
CrS 0,31 e Cr$ 0,24.

Prêmio:

10 412

Próxima

PALPITES

NOSSOS

Vencedor: OS
1,90 - Place:

Nambi

Guapa

—

02

Termaus

Farfa

-

Inf:a

Negra

--

Venlees

«ed

-

60.000,

extração

de Maio

CrS

Suslo

El

a programação, em 1 200 metros,
Lola Negra, Geinoka, Anagura e
decidir a competição, podendo preYakan e Lola Negra.

l'12"2/5

EXATA)

1.°

Tempo: lm2U2/10
0,23 -- Dupla: 77 CrS
CrS 0,23.

19
29

|

-

M. A. Carvalho
La Panchila,
Pensionata, J. Almeida

Beirão,
Ducos,

|
|'

RECORDE

(DUPLA

—

A. Bolino
Trocadero,
Ufanoso, E. M. Bueno

1 300

I

55
55
55

- Vencedor: CrS
Tempo: Im27s7 10
- Placès:
0,18 - Dupla: 23 CrS 2,40
CrS 0,17 e CrS 0,96.

19
29

AL
GL
AP

I ICO
Eítreant
1 200
1 OCO
Estreante
1 200
Estreante
I 000
I 200
I 200

i

2o (11) Don Belerdáo e Libaro
59 (11) Barschini e Gay Pilot
Estreante
99 (13) Barro Duro e Gaypió
29 (13) Barro Duro e Onix
119 (14) Galão de Ouro e Octe-u
49 ( 7) Maori e Mac Twinsy
49 (13) Barro Duro e Gaypió
79 (111 Pif-Paf e Galão de Ouro
109 (11) Pastor e Kimberlito

Feiió
G. A.
1-1 " Farfa,
La Cândida, J. Bafica .
Marques
.
R.
C.
Linda,
2-2
"
D. of Texas, F. Esteves
.
3 D. Life, A. Ferreira
L. Januário .
3-4 Platense,
,
Infra Red, J. Reis .
¦
.
P.
Alves
Ismai-,
.
4-7 Calinè, A. Garcia .
•
Sépia, G. Alves . .
J.
Machado .
Hlspani»,

Bosnia, Sérqio Ve*a
Jatobense, J. P. Martins

70 Páreo —
CÍS 15 mil

I
|

-

METROS

1300

55
56
52
55

16H35M

AS

J. F. Fraga . .
Guapa,
. .
J. Sousa
Regalade.
. .
J. Machado
Bossa,
. .
Pinto
J.
Ana Celle,
Gonç.
W.
Gomunlcativa,
. .
.
Ramos
Hilana, A.
Rapiditv. F. Esteves . .
.
.
Escobar
Bangiva, J.
Termal», R. Marques . .
¦
•
.
Maia
L.
Telgérla,
.
Hodcckcr
A.
Ibiuna,
.
.
.
Alves
G.
Jaceira,
Dendê, A. Garcia . . .
.
.
Alves
M.
Cachalol,
Nour El Amor D. F. Graça
J.
Queirós
Ayn,
El
Nour

SÉTIMO

CrS
Vencedor:
lml5s
Tempo:
- Placcs:
0 19 - Dupla: 17 CrS 0,31
0,15.
CrS
e
CrS 0,14
^ 400

PAREÔ

PAREÔ

SEXTO

Unlque, J. P. Martins
F.
Aritc, J. R. Olguin

6° Páreo CrS 10 mil

(17) Criterium c Pequi
Estreante
(17i Criterium c Pequi
(II) Pacès e Tarsfc
Estreante
[1.4) Ladonis e Docjcn
Estreante
í 9) Tarsk e Dogen
(14) Ladonis c Dogcn
(14) Ladonis c Dogen

I

Vencedor: CrS
2,28 - Placès:

- 1 200 metros
CrS 15 mil

-

15H 30M

AS

David, J. Pinto . . . .
Sherlock, A. Garcia . .
.
Ferreira
A.
Matutino,
Lord Pintado, J. Tinoco .
.
.
Meneses
G.
3-5 Odyr,
Omaha, J. Machado ¦ •
Fei,o
A.
G.
Kiw,
6 Fair
.
4-7 N.mbi. A. Moralcs F9
. .
Ramos
A.
Hard Rei,
Ferrena
E.
Giambellina,

R. Oliveira
Jurado,
Nogi, J. Boria
-

-

1-1
2
2-3
4

Tempo: Im8s7/10 -• Vencedor: CrS
- Placou:
0,17 - Dupla: 24 CrS 0,35
CrS 0,16 e CrS 0,18.

IO
29

I'23"l
l'23"l
1'36"2
1'36"2

1

Zangasville, L. Yanez
H. Pie, L. Cavalheiro

8" Páreo CrS 15 mil

Resultados e
movimento

-

— 1 100 metros
CrS 17 mil

3? Parto
rianle -

|o
29

AP
AP
AP
AP

IATAGAN

1 19 (13) Ibura e Manacor
56
Grão Ducado, A. Barroso .
19 (13) Manacor e Ouro Azul
Iridium, F. Esteves . . . 21 56
Estreante
.
56
|
L. A. Pereira
Bobage,
56
, 19(7) Old Sailor e Hit Ali
Construtor. J. B. Pauhelo
8)
Onix e Le Noir
19
!
10
56
(
Park Royal, G. Meneses
I 39 (10) High Noon e Gerson
. ¦ • 13 56
A. ¦ j_3mo_
Pireu,
Estreante
14
56
I
.
. .
Gadahar, J. Borja
Estreante
|
Go For Good, A. D-us 20 56
El Charrua e S. Rico
7)
49
11
56
I
(
Laranjal, J. Pedro F9 .
Estreante
24
56
I
•
Silva
G.
J.
Gioucester,'
56
119(9) Pizzicato e Folcony
. .
Ferreira
E.
Uncial,
Estreante
12 56
Xenabre, E. Amorim . .
Azul
22
56
I 29 (13) Iridium e Ouro
3-9 Manacor, F. Peteira F9 .
Estreante
I
.
17
56
Olguin
J.
R10 Duclair,
S. Rico
e
El
Charrua
7)
79
(
13
56
|
El Coquilo, J. Reis . •
e El Cencerro
56
I 19 ( 8) Barrio Mio
El Susto. G. F. Almeida
19 ( 7) Sérgio Rico e Last Fairfax
56
Alves .
P.
El Chsrrua,
e Zander
| 29 ( 8) Puerto Madryn
Revolution, J. Pinto . . 16 56
c Hit Ali
. . 15 56 19 ( 7) Half light
Machado
J.
4-12 Iburn,
Estreante
18 56 I
13 Elliot, S. Vera . . • . .
Estreante
56 :
(SP
J. Garça
King,
14 E.
39 ( 7) El Charrua c S. Rico
19
56
Garcia
A.
Fairfax,
Last
Estreante
1
56
Le Mener .
E.
Tibério,
. II? (13i iridium e Manacor
56
Pilcomayo, A. Ferreira .

Tempo: Im22s2/I0 - Vencedor: CrS
- Placcs;
1 13 - Dupla: 26 CrS 0,21
CrS 0,11 e CrS 0,12.

10
29

AREIA

RECCRDE

l'22"2/5

(DUPLA

Cidade Jardim bate
recorde de apostas
em corridas comuns

|o
29

-

METROS

-

TZARINA

S.&TA TRIP^^oi L^ÇÀO.
Sói ^!!#$.& W»**"^
EXATA)

BASTIÃO.

correu:

19
29

1 200

55 169
55
10 55 j 129
55 I 69
55
79
55
55
29
55 I
5?
55 |
69
55 I

...
1
Esterior, J.' pinto
4
Dom Ito, G. Alves ...
.
3
Lima
V., D.
Lartic,
.
5
J. Machado
Falloir,
2
L. Caldeira .
Gaypió,
Ei.uvermelho, G. A. Feiió 6
9
Cogumelo. A. Ramos .
Gslipoli, F. Carlos ... 10
8
índio Lindo, F. Esteves
7
Oro, J. Pedro Filho .

Kg
53
Kentron, A. Morales ....
54
Tanioru, J. Malta

19
2Ç

-

GRAMA

29 (12) Hegira e Que Tentacion
1 300
1 300
89 (12) Hegira e Profunda
1 500
49 (14) Ensuena e Magcg
! 500
99 (14) Ensuena e Mégog
Estreanie
Estreante
89 (12) FiniMza o Plástica ', 1 000
Estreante
Estreante
j
I 400
39 (II) Tocata e Faronaze
1 500
79 (14) Ensuena e Magog

-

HORAS

-

RECORDE

'—

NP

RESULTADO DO CONCURSO
Bolo de 7 pontos — 12 ganhadores. Rateios:
CrS 36 957,11.

São Paulo (Sucursal) —
A argentina Bosnia, de seis
anos, com o chileno Sérgio
Vera, do Stud São Luís,
uma das melhores estrangelras do turfe nacional,
venceu o Prêmio Escoria,
sexto páreo de ontem, em
Cidade Jardim. Bosnia, graças também àexcelente
atuação de Vera, superou às
adversárias nos 1800 metros de areia, em lm27s 7/10,
confirmando seu íavoritismo.
conhecido Beirao, um
nacional de seis anos, montado por G. Fagundes, venceu o Prêmio Gratus nos
1300 metros de areia, em
lm52s. Zangsville, potranca
de dois anos, do Paraná, estreou vencendo o terceiro
páreo, com L. Yanez, correndo os 1100 metros em
lm87s 7/10. A s potrancas
argentinas La Ranchita e
Pensionata; treinadas por
Nelson Portela foram a primeira e segunda colocadas
no oitavo páreo. A pista de
grama foi reservada para a
festa do Grande Prêmio
São Paulo, nos dias 4 e 5
próximos.

PAREÔ

TERCEIRO

- DiDupla Exata (11-2) CrS 37.30
e cabeça
de corpo
3/4
ferenca:
2.10
(11)
Vencedor:
Tempo: 1'22"3
Dupla: (14) 5,00 - Placès: (111 1.90
—
do
Movimento
páreo: CrS
e (2) 4 80
í 68 796,00. KENTRON - M. C. 6 anos
Mclcdy
Criador:
Fair e Adriça
Haras Santa Terez:nha — Proprietário:
Stud A. G. E.
(SP) - Treinador: L
Coelho.
Movimento de apostas: Cr$ . . . •
2 274 189,00 - Portões: CrS 5 588,00.

55
55

15

AS

-

METROS

NP

.''J
¦56

.
.

-

1400

56
56
56
So
56
53
56
56
Í6

1-1 Tafo, A. Morales F9 .
" Tapiaro, G. Alves . .
2-2 Waladão, P. Alves . ..
"
Mercenaire, J. Pinto .
3-3 Hidrante. VV. Gonçalves
Co ntrabordo, C. Valgas
Ramos
. .
Nojiri,
A.
G. Meneses
4-6 Histórico,
Ferreira
A.
7 Cã.T.bysc,
" Padu, R. Ma-.-q.es . .

19
29

AP

PAREÔ

SEGUNDO

-

14H 30M

AS

Profunda, J. Pinto ...
2 Tatania, M. Alves ....
2-3-Roselys, F. Lemos ...
4 Quolanle, A. Ramos ...
3-5 Bogotá, J. Sousa ....
6 Bruna, A. Barroso ...
4-7 Alpaca. A. Morales F9
8 Plumita, G. Meneses .
"
Poliandra, G. Alves ...

Ko

19
29

-

1-1

Pista:

.
.

PAREÔ

Gadahar, Elliot e Gloucester, entre outros, estão sendo apontados como os principais competidores do clássico, primeira prova da tríplice coroa.
Os três se eqüivalem tecnicamente, mas Elliot, com
vitórias sucessivas, inclusive na raia de grama pesada, pode chegar entre o.s três primeiros colocados, respeitando-se os demais, inclusive Xenabre,
Every King, Tibério e Bobage.
A representação carioca estará representada
por Manacor, que aprontou com muito desembaraço, demonstrando estar em ótima forma técnica, Construtor, ligeirão, Iridium, negociado por CrS
*250 mil ao Stud Guanabara, Iburn e principalmente El Susto. O grande número dc concorrentes, pista
de grama pesada, partida c peripécias, deverão
influir no desenrolar da prova, favorecendo os mais
o.s que
ligeiros, e prejudicando, aparentemente,
de
Sabot,
atropelam. El Susto, gaúcho, filho
podera ser apontado entre os mais categorizados, impondo-sé com sua espontaneidade, para chegar entre o.s primeiros colocados, com o reforço de Rcvolution ou El Charrua. Go For Good não será apresentado e a partida do GP Estado da Guanabara
está prevista para as 16 horas, no Hipódromo da
Gávea.

largaram.

Não

Não

e Peiite

Ordem

PRIMEIRO

Diferenças: 2 corpos e 1 1/2 corpo
Tempo: 1 '43" - Vencedor: (10) 2,60
Dupla: (14) 3,00 - Placès: (10) 1,40
« (1) 1,40 -- Movimento do páreo:
CrS 213 441,00. CACHAPÜS - M. C.
5 anos - RS - Clorito e Happy Queen
Criador: Haras Jaguarão Grande -Proprietário:
Stud Shangri-Lá — Treinador: N. P. Gomes.

corpo
1
e
minima
Diferenças:
Tempo: 1'44"4 - Vencedor: (7) 10,60
... Dupla: (44) 50.10 - Placès: (7) 5.60
'9)'
5 <10 — Movimento do pareô:
e
C-S 156 791.00. SIR BRAVE - M. A.
4 anos - SP - Penny Stall e Anfcara
— Criador; Pecuária Anhumas S.A. ¦Proprietário: Fazenda e Haras Castelo
S.A. - Treinador: A. P. Silva.
Pista

PROGRAMA

Tajala,

Acácia,

Pauüelo
B.
J.
Cadr.ipus,
.
A. Morales
El Mineral,

Pisla: AP

-

Kq
55
55

.
.

Abaiba, A. Garcia
Grila, G. Alves .

1?
29

ENTÃO.

40 pireo — 1 600 metros
- Prêmio: CrS 12 mil

Padelanão tomou conhecimento de Dengosa Maria na raia de areia

Filia:

metroí
14 mil

—
metros
1 600
Pireo
— Prêmio: CrS 8 mil

DEN-

S>ir Brave, J. Machado
.
Kardex, E. Ferreira
Não

Pireo — 1 200
- Prêmio: CrS

(*')

-

. 55
56

89
AP

55
52

Pireo — 1 600 melros
CrS 10 mil
Prêmio:

PIllJ!

vários corpos e 3 corDiferenças:
- Vencedor-, (10)
pos - Tempo: 1'16
Dupla: (24) 9,90 - Placcs-. (10)
5,40
3,50 e (6) 4,80 - Movimento do páreo: CrS 20B 524,00. ABAIBA - F. C.
2 anos — PR — Twinsy e Guaira —
-ProprieSantarém
Haras
Criador:
tário: Haras Santa Ana do Rio Grande
—¦ Treinador: C. Pereira.

Diferenças: vários corpos c 2 corpos
,40
Tempo: 1'30"1 - Vencedor: (1)
Dupla: (12) 2,30 -- Placcs: (1) 1.10
CrS
Movimento do páreo:
F. A. 3 anos
124 415.00. MAGOG _ pR _ Gigal e Blaine - Criador: Haras Palmilal - Proprietário: O criaoor
W. Aliano.
Terinador:
39
-

MUITOS ADVERSÁRIOS

Kg

Miss
Não. correu:
•Salinada e Jedroca.

AP

Pista:

Não correram: PINK FLOVVER,
VERINA e PINDORAMA.

-

6°
AP

.<?
29

55
53

Maooq, J. Pinto .
Glair. L. Januário

ío
2o

N.r.i,..

•

100,40 Dupla
Exata
(11-8) CrS
Diferenças: 3 corpos o minima — Tem- Vencedor: (II) 6,50 po: l'25"l
Placêi: (11) 4,10
Dupla: (34) 8,40 e (8) 5,00 — Movimento do p.reoi
Cr$ 220 134,00. DEMOCRATA - M. A.
5 anos — SC — Hypocrite e Pacarama
—
—
Haras Três
Figueiras
Criador:
Proprietário: Oraci F. Cardoso — Treinador; O. Cardoso.

1/2 corDiferenças: vários corpos e
- Vencedor: (3
po - Tempo: 1*23**2
Placçi: 3;)
3,80 - Dupla: (34) 8,40
- Itovjmçrto do pa2,80 e (51'90 3,60
- F. C.
486,00. PADELA
rco: CrS
- Fiapo e J.da - Cria2 anos - SP
Castro Jr. dor- A. J. Peixoto de
Gerais
Minas
Haras
Proprietário:
Treinador: S. Morales.
-

AP

—
2 corpos 8 mínima
Diferenças;
Tempo: 1'25"3 - Vcncodors (101 2,50
Dupla: (44) 4,80 - Plícèll (10) 1,70
fi (12) 2,60 — Movimento do páreo:
Cr$ 194 499,00. RESY - F. C. 5 «nos
SP Peler's Choice e Hoshi
— ProprietáHaras Calunga
Cfiüdor:
Stud Joaninha — Treinador: W.
rio:
Meireles.

Kg

jo Pireo - 1 400 melros
_' Prêmio: CrS 12 mil

Piili:

Surtaxí

correram:

Não

N.

K_
G. Meneioi
57
57
J. Bafic» .......

Rcsy,
Kukd,

79
AP

Padela, G. Alvei ....
Dcngoia Mana, A. Moralcs

1°
29

Treinadori

AP

PiiU:

1 300 metro.
CrS 14 mil

—

Janeiro

5? Pirto - 1 300 malioi
— Pfômio: Ct$ 8 mil

RESULTADOS
-

de

Stud 7
Pirei.

de

1974

60.000,00
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C/?;í público bastante numeroso assistiu á competição onde o objetivo é bater no outro carro até paralisá-lo

Dodge 1958 ganha na
prova de choque-car
em Novo Hamburgo

Brasil derrota o Peru
no basquete masculino
São Paulo (Sucursal) — A Seleção
Brasileira de basquetebol venceu pela
segunda vez consecutiva, ontem à tarde,
no ginásio do Parque Antártica, a Seleção do Peru por 7G a 56. A equipe nacional venceu a primeira partida, em Brasilia, por 98 a 05 e na de ontem encontrou
dificuldades apenas no primeiro tempo,
que terminou ganhando por 30 a 27.
O melhor da partida foi Carioquinha,
que íoi também o cestinha com 28 pontos. O jogo de ontem serviu como preparativo do Brasil para o Torneio Governador do Estacio. entre os dias 9 e 13 de
maio. e para o Campeonato Mundial, no
mès de julho, em Porto Rico.
CESTAS
Pelo Brasil, jogaram e marcaram:
Uodi (4), Ubiratan
(13), Carioquinha
(28>. Adilson (5), José Geraldo <19i,-Mosquito ili. Mareei (2Í, Peixotinho (4). O
Peru. dirigido pelo brasileiro Ari Vidal,
jogou assim: Simon Paredes Alcocer f2),
Eduardo Alraldi Quinones 122 >, Juan
Carlos Duarte Arungi (2), Bruno Ferraro (6), VValter Fleming Sanchez i8>, Raul
Duarte Mungi (16), e Nicolas Baconic.
que não marcou ponto.
A primeira cesta da partida foi marcada pelo peruano Walter Sanchez Fieming. nos primeiros segundos, quando o
Brasil estava distraído, e não pôde defender-se em bloco como fez durante todo
o jogo de ontem. A partir daí, os peruanos começaram a surpreender a equipe

brasileira, que não esteve bem até os 10
tempo,
minutos de jogo do primeiro
quando o marcador Indicava vantagem
peruana, 10 a 8.
A equipe brasileira acabou sendo envolvida pelo Peru, obrigando seu técnico. Edson Bispo dos Santos, a pedir o
primeiro tempo da partida, para orientar os jogadores. Nesta altura, o Brasil
ainda perdia, por 21 a 20. Voltou com
novas instruções à quadra, e mesmo com
o Peru forçando bastante o ritmo de jogo, conseguiu se impor, igualando o marcador c já sem dificuldades, pois o adversário se descontrolou, terminou o nrimeiro tempo em vantagem.
BRASIL IMPÔS RITMO
Com o jogador Carioquinha em excelente forma, o Brasil entrou disposto
na quadra no segundo tempo, atacando
e defendendo em bloco, apavorando completamentc os jogadores peruanos, que
acabaram ficando nervosos e reclamavam
constantemente. Quando faltavam 12 minutos para o final, o marcador já favorecia o Brasil por 47 a 39.
O técnico Ari Vidal, do Peru, vendo
a superioridade do Brasil, fez duas modiíicações, mas de nada adiantou, pois
por mais que sua equipe se esforçasse,
não conseguia bloquear as penetrações
pelo fundo da quadra, de Carequinha, e
pelo centro, de Ubiratan, os dois maiores responsáveis pela vitória brasileira.

Porto Alegre i Sucursal)
— Um Dodge 1958 foi o último carro a permanecer rodando no Parque de Exposições da Fenac, em Novo
Hamburgo, vencendo assim
a segunda prova de choque-car no pais, na qual 23
outros carros ficaram destruidos a ponto dc náo poder andar mais.

O carro vencedor foi pilotado por Rudi Butti, da cidade de Campo Bom, que
durante todo o desenrolar
da competição procurou
amassar seus adversários
com certeiras batidas de ré.
Mais de 10 mil pessoas assistiram ao espetáculo.

Carros antigos
A Associação Valesinos de
Automobilismo, de Novo
Hamburgo, premiou c o m
CrS 3 mil o vencedor da segunda prova de choque-car
realizada no Rio Grande do
Sul e no pais. A primeira
foi efetivada em fevereiro
passado, cm Rio Grande.
A competição de ontem
foi desenvolvida no estacionamento do Parque de Exposições da Fenac, e dividida em três baterias devido
ao grande número de competidores inscritos. Todos os
carros à exceção do vencedor terminaram a prova
completamente destruídos,
mas a única pequena anormalidade íoi uma pancada
na perna do piloto Deocü-

des Silva, de Novo Hamburgo, que teve seu Ford 39
abalroado na porta esquerd?.. Entretanto, o choque
provocou apenas escoriações leves.
No final da competição,
o público vibrou muito com
a perseguição imposta pelo
vencedor ao Ford 51, pilotado por Darci Rodrigues Carvalho, de Rio Grande, terminando por atingi-lo ao lado do motor, provocando
sua imobilização. O delegado de transito de Rio Grande, Viadimir Lopes de Carvalho, com um Oldsmobile
1954, teve que abandonar a
disputa após chocar-se de
frente com outro concorrèàte.

Osprey XlVr; é l ° rio
Soling e fica perto
do título brasileiro
CC

Ecler depende de empresários
para combate contra Marcano
São Paulo (Sucursali — Enquanto
se esforça para manter a forma, treinando diariamente na Academia São
Paulo e no Clube Espéria. Éder Jofre
aguarda um pronunciamento oficial dos
empresários Marcos Lázaro e Abraham
Katzenelson sobre a assinatura de contrato para a luta com o venezuelano Alfredo Marcano, pelo titulo mundial dos
penas, que lhe pertence.
Por determinação do Conselho Mundial de Boxe, a luta teria de ser efetuada no próximo dia 21 de julho e o contrato assinado um mès antes, para que
se pudesse fazer a necessária promoção.
Abraham Katzenelson já liberou Éder,
mas Marcos Lázaro só concorda com a
realização do combate se este for promovido por sua empresa.
MULTA PESADA
De acordo com o'contrato assinado
com os dois empresários, o campeão
mundial teria de pagar Cr$ 500 mil de
multa, em caso de lutar sob promoção
de outra empresa. Como Katzenelson liberou Éder, este pagaria apenas a parte
do outro empresário, metade dessa im-

portancia. Mas o pugilista, revoltado com
declarações feitas por Marcos Lázaro,
diz que não está disposto a arcar com
um centavo:
O Sr. Marcos Lázaro disse, na televisão, que investiu em mim quando
ninguém queria gastar um tostão para
promover uma luta minha. Isso não é
verdade, pois no combate em que conquistei o titulo mundial, contra José Legra, em Brasilia, ele jogou com o meu
prestígio. Somente depois da luta, com
o dinheiro arrecadado, é que pagou as
despesas. Ora, não foi o Sr. Marcos Lázaro que me fez pugilista nem campeão
"tostão
mundial dos penas. Não pago um
furado" para ele me liberar.
Éder Jofre diz que, quando íoi procurado para lutar com José Legra, náo
havia se comprometido com ninguém:
Não fui procurar ninguém para
lutar com Legra, na tentativa de ganhar
o título mundial dos penas. Fui, ao contrário, procurado. Por esse motivo, não
posso aceitar que esse empresário diga
que investiu em mim quando eu estava
desacreditado, pois nunca estive nessa
situação.

Raul Lara vence prova
de hipismo em São Paulo
São Paulo (Sucursali — O veterano
Raul Lara Campos, com Baião, venceu a
prova de saltos para sêniores, realizada
ontem no Santa Paula Country Clube, em
Cotia, superando obstáculos de 1,30 metro e uma barragem, no tempo de 33s3d.
Luís Cláudio Campos ficou em segundo
lugar, montando Alá, com 41s2d.
Sílvia Mendes Prata, montando Raro,
conseguiu o primeiro lugar na prova de
saltos juniores, com altura de 1,20 metro, em 79 segundos. Yens Peter Hansen
ficou em segundo com Sayon, obtendo o
tempo de 79sld. Hoje, serão disputadas
duas provas: a primeira, ás 10 horas, na
Sociedade Hipica Paulista e a outra no
Parque da Água Branca.
PROVAS DE HOJE
Às 10 horas, na Sociedade Hipica
Paulista, em Santo Amaro, será disputada a prova da categoria omnia com
reprise intermediária. Esta prova precede, em dificuldades, o Grand Prix Olimpico c exige intensa concentração dos

participantes. Somente os cavalos mais
experientes têm condições de completar
a disputa.
Às 14h30m, no Parque Água Branca,
no Centro da cidade, os melhores cavaleiros paulistas participação da competição Troféu Rural Plan, com uma prova
de saltos para juniores, com altura máxima de 1,10 metro e outra para sêniores,
com 1,40 metro.

duas
—

provas

Altura

Silvia
M. Prata
Yens 1'cter Hansen
Mareei Zelasni
Yens P.tcr Hanten

Sêniores

Raro
Sayon
Sansão
D. Quix.l.
Cavalo

Civ..lei.o
Prova Saltos

ontem

— Altura

foram

os

metro

Cavalo

Cavaleiro
1°
29
3°
49

de

1,20

passado e que encerrará a
competição.
Foram programadas sete
regatas para o Campeonato,
mas para efeito de contagem final, só serão computados os seis melhores resultados de cada competidor. A tripulação de Osprey
XIV é formada por iatistas
representantes do Rio Iate
Clube, de Niterói.

Pior resultado
Osprey XIV conseguiu
três primeiros lugares e
dois segundos nas seis provas corridas até agora, sendo que na regata em que
não terminou o percurso,
foi por causa do acidente
com o barco Clepsidra, de
Murilo Borges, envolvendo
ainda o seu maior rival:
Revolution,
de G a s t ã o
Brun, que está na vice-liderança do Campeonato, com
dois primeiros lugares e
dois segundos. Em terceiro
lugar, geral, está Tuzé, de
Antônio Ferrer, que tem
dois segundos lugares, dois
quartos, um terceiro e um
quinto.
Eliminando-se o pior resultado dos três primeiros
colocados nas seis regatas
até agora corridas, a contagem, por pontos perdidos,
fica sendo a seguinte: Os-

prey XIV, com seis; Itevolution, com 17; e Tuzé, com
27,7. Esse campeonato Indicará o representante brasileiro para duas competições internacionais, e m
setembro: Campeonato
Norte-mericano Aberto da
Classe Soling e Semana Internacional de Cork, no Canada, sendo essa última a
mais importante pois dela
deverão participar o campeão e o vice do Brasil. A
verba que o Conselho Nacional de Desportos destinou para a Semana de Cork
é de Cr$ 47 mil (duas tripulações) e, para o Campeonato Norte-americano é de
Cr$ 14 mil. Em novembro,
está programado para o Rio
o Campeonato Sul-Americano da Classe Soling, com
uma ajuda do Conselho Nacional de Desportos d e
Cr$ 27 mil.

Domingo, 28/'!/74
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Judô da Gama Filho
é favorito nos Jogos
Universitários JB
A Gama Filho é a grande favorita
do VI Campeonato Carioca de Judô, que
hoje, a partir das 14 horas, no Grajaú
Tênis Clube, dará seqüência aos JOGOS
UNIVERSITÁRIOS JORNAL DO BRASIL. A competição será realizada pela
FEUG e deverá ser disputada por cerca
de 200 judoistas-representando as diversas escolas superiores filiadas.
Mesmo sendo pentacampeã carioca,
o que lhe dá a hegemonia absoluta na
modalidade, a Gama Filho deverá ter
nas representações da UFRJ, Escola Navai e UEG adversários muito fortes que
tornarão mais difícil a sua provável conqulsta. Tudo isso faz antever que o Campeonato deva alcançar um elevado nivel
técnico.

te que devera ser muito numeroso — dcclarou o professor Edmundo.
Ainda na opinião do diretor de judò da FEUG as equipes da UEG e da
Escola Naval, embora inferiores teci.icamente à Gama Filho e à UFRJ, poderão se apresentar muito bem incluslve com chance de conseguirem primeiros lugares em alguns pesos.
O VI Campeonato Carioca dc Judô
servirá como base ao Departamento'
Técnico da FEUG para a convocação dc
sua seleção que participará dos Jogos
Universitários Brasileiros UUBSi, a serem realizados em julho próximo, em
Vitória. Os jtidoístas escolhidos começarão imediatamente os treinamentos visando à competição nacional.

AS CATEGORIAS E OS PESOS
A competição será dividida em duas
categorias — da faixa branca à roxa o
da marrom à preta — que compreenderão separadamente os pesos-pena (até
63 quilos), leve (de 63 a 70i, médio (de
70 a 80). meio-pesado (de 80 a 93) e
pesado (de 93 em diante).
Cada luta, inclusive as finais, terá
cinco minutos de duração e será atribuida a seguinte contagem de pontos: sete
pontos ao primeiro lugar, quatro ao segundo, dois ao terceiro e um ao quarto.
Funcionarão como juizes os professores
Leopoldo de Lucca, Eurico, Versari, Raimundo Faustino, Geraldo Bernardes e
Trajano Gonçalves, além de diversos alunos do atual curso de árbitros da Federacão Guanabarina de Judô.
A programação é a seguinte:
Das 12 às 13 horas — Pesagem dos
concorrentes.
Das 13 às 14 horas — Inscrições e
sorteio das tabelas.
Às 14 horas — Inicio das lutas.

OS PRINCIPAIS DESTAQUES
A Gama Filho, favorita da competição, tem como seus principais destaquês na categoria dos falxas-prctas os
seguintes atletas: o.s pesos penas Hen'•ique Pereira, José Carlos Sarquis e' Hiroshi Suzuki, o peso leve Pedro Batista,
os pesos médios Vitor Alencar — tetracampeão da categoria — e Antônio
Carlos Melo, o peso meio-pesado Ricardo Bitencourt e o peso pesado Francisco Magalhães. O técnico da equipe da
Piedade, professor Edson Leandro (Sansão», acredita que seus alunos deverão
conquistar os primeiros lugares, princinalmente na categoria dos faixas-pretas.
O peso-pena Waldemiro Lins de Castro e o meio-pesado Ricardo de Oliveira
Campos são o.s grandes destaques da
UFRJ. enquanto o meio-pesado Luis Virgilio de Castro Moura — campeão absoluto no IV Dia Olímpico — é a esperança maior da UEG neste campeonato que
faz parte dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS
JORNAL DO BRASIL A Escola Naval
tem sua força depositada nos pesos-médios Lara — terceiro absoluto no IV Dia
Olímpico — e Vianna. ao passo que os
pesos-leves Waldir Lins de Castro e Edmundo de Drummond Alves são os destaquês da Santa Úrsula. A Bennett conta
com o peso-médio Euclides Meirelles para a categoria dos faixas-pretas.
Segundo o diretor de judô da FEUG,
c praticamente certa a participação de
equipes das seguintes universidades filiadas: Gama Filho, UFRJ, Escola Navaí,
UEG. Santa
Úrsula, AMAN,
Bennett,
PUC, Rural. Moraes Júnior. Sousa Marquês (Medicina, Filosofia e Engenharia),
Somley, Engenharia Operacional,
SUAM e Afonso Celso de Campo Grande.

UM ELEVADO NÍVEL TÉCNICO
Segundo o diretor de judô da FEUG,
professor Edmundo de Drumond Alves,
que também paiticipará da competição
representando a Santa úrsula, este
campeonato deverá se caracterizar por
um elevado nível técnico.
— Embora a equipe da Gama Filho
seja a grande favorita do campeonato
porque se apresentará completa, inclusive com todos os seus íaixas-pretas que
são os melhores no meio universitário,
a disputa que travará com a representação da UFRJ será sensacional e deverá empolgar bastante o público presen-

Futebol de campo foi adiarío
A partida final de futebol dc campo
válida pelo IV Dia Olímpico, entre as
equipes da UFRJ e da Escola Naval, que
seria realizada ontem à tarde no campo
da FEUG em Botafogo, foi adiada para
a próxima terça-feira, às 15 horas, no
mesmo local.
Se na terça-feira o campo da FEUG
ainda não tiver condições de jogo, a par-

tida será disputada no mesmo dia e horário, no campo da CIAGA, na Avenida
Brasil. Para chegar à final, a UFRJ venceu a Bennett por 2 a 0, a FRI por 1
a 0. a Silva e Sousa por 3 a 0 e a Gama
Filho no sorteio. A Escola Naval derrotou a Santa Úrsula por 3 a 2, a UEG
por 1 a 0. a SUAM por 3 a 2 e a PUC
por 1 a 0.

Estudantis prosseguiram
em diversos locais do Rio
Só duas das quatro partidas de voleibol programadas para a manhã de ontem no Flamengo, pelos VII Jogos Estudantis da Guanabara, foram realizadas.
No primeiro jogo, com alguma dificuldade, o Colégio Notre Dame derrotou
o Teresiano por 2 a 1, na Ia. Categoria
Feminina, com parciais de 5 x 15; 15 x 1
e 17 x 15. No segundo, pela Ia. Categoria
Masculina, o Colégio Zacarias venceu o
Mallet Soares por 2a0(15x6cl5x6).
A partida de abertura, pela Ia. Categoria Feminina, não foi realizada: o Colégio Melo e Sousa não compareceu para
enfrentar o Mallet Soares, sendo declarado perdedor por WO. Também por ausència — desta vez dos dois adversários
— não houve o que seria o último jogo
da rodada, entre as equipes da Ia, Categoria Masculina dos colégios Peixoto e
Melo e Sousa. Todas as partidas eram peIa Zona A.
Pela Zona B, ainda pela manhã e na
quadra do Asa, na Rua São Clemente,
foram registrados estes resultados: Acadêmico 2x0 São Fernando (parciais de
15 a 2 e 15 a 11), na Ia. Categoria Masculina; e Sion 2x0 Acadêmico (parciais
de 15 a 8 e 15 a ü), na 2a. Categoria Feminina.
Na quadra do Colégio Anglo-Americano — todos os jogos da Zona B e pela
Ia. Categoria Feminina — os resultados
foram os seguintes: Santa úrsula 2x0
Costa e Silva (15 a 4 e 15 a 3i; Amaro
Cavalcanti 2 x 1 Isabel Redentora (8 a
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15, 15 a 13 e 15 a 121. Na terceira partida
programada, o Bennett se beneficiou com
o não comparecimento do Santo Inácio.

BASQUETEBOL
Pela categoria Masculino Federados,
foram realizadas ontem de manhã, no
l? Batalhão de Policia do Exército, três
partidas de basquetebol, com estes resultados: ADN 41 x Alcântara 29 (Zona
Ci; Piedade 48 x Raja Gabaglia 21 (Zona D); e São João Bosco 52 x Anderson
31 (Zona Di.
Na Ia. Categoria Masculina, na quadra do América, o Paulo de Frontin derrotou o Colégio de Aplicação por 39 a 13
No mesmo local, pela Ia. Categoria Feminina, o Paulo de Frontin obteve outra vitória, sobre o Prado Júnior por
27 a 19.
No handebol Ha. Categoria Femiforam disputadas três
nina, Zona O
partidas no Clube Monte Sinai, com as
seguintes contagens: Paulo de Frontin
12 x Instituto de Educação 11; Fish 14 x
Veiga de Almeida 1; e Bezerra de Menezes 9 x Santa Marcelina 5.
Na Zona F dos Jogos Estudantis, região da Leopoldina, foram disputados as
seguintes partidas.
Basquetebol masculino — Gomes
Freire 32 x 9 NuiVÁlvares Pereira c Pio
XII 25 x 17 Charles Anderson.
Basquete feminino — Salão João
Bosco 53 x 2 ClóvLs Monteiro.

.i-.fi.;-í.':-\..-

*w

W6'

'

•.r*'--.\. --v.

¦

.<~...v.

.*«...*»

-a^^.3*

Resultados

RESULTADOS DE ONTEM
O resubado das
seguintes:
Prova Saltos Juniores

O barco Osprey XIV, de
Erick Schmidt, praticamente assegurou ontem o título
do V Campeonato Brasileiro
da Classe Soling, ao vencer
a sétima regata da competição, disputada em raia
olímpica armada nas proximidades da Escola Naval.
Hoje, a partir das 14h lOm,
será realizada a quinta etapa, transferida do dia 20

D

1,30 metro

1? Raul
L
Campos Baião
'29 Luís
Campos Alá
Cláudio
Jr. Con»
3o Nelson
AUiperti
4(? Luís Cláudio Campo» Andari«Ío

Tempo
79s
79s 1/10
91. 4/10
96s 2
Tempo
1 barragem

39s
4ls
44.
46.

3/10
2/10
3/IO
4/10

A sétima regata foi corrida com ventos Sudoeste, de
força quatro, e as colocações foram as seguintes:
19 Osprey XIV, de Erick
Schmidt; 29 Revolution, de
Gastão Brun; 39 Clepsidra,
de Murilo Borges; 49 Tuzé,
de Antônio Ferrer; 5? Sacy,
de Grcgório Rocha Miranda; 69 Garoa, de Augusto

Veeck; 79 Feitiço, de Augusto Barroso; e em 89 Itaipu,
com o aspirante Pierantoni
da Escola Naval.
Os ausentes ontem, mas
que estão inscritos no Campeonato, foram Clementina,
de Harry Adler; Icarai, com
o aspirante Suzarte da Escola Naval; e Lenda, com
Steven Diniz.

As partidas ãe andebol ãos Estudantis foram bem movimentadas
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Emerson larga na segunda fila do GF da Espanha

Madri
(TJPI-AE-AFP.
JB) — Emerson Flttlpaldi, com McLaren obteve
o quarto t e m p o
Irhl9s25c — nos treinos
e larga, hoje, na segunda
fila do Grande Prêmio
da Espanha, quarta prova do Campeonato Mundia! de Pilotos e que tem
seu inicio marcado para
as 7 horas (horário de
Brasília), com tclevisamento direto para o Brasil.

O austríaco Niki
Lauda, com Ferrari, tez
o melhor tempo dos treinos-, Iml8s44c c largará
na polc-position, tendo a
seu lado o sueco Ronnie
Peterson, Lotus, q u e
marcou Íml8"s47c, Junto
a Emerson na segunda
fila sairá o atual líder do
Campeonato Mundial, o
suíço Clay Regazzoni,
com Ferrari, que obteve
o tempo de Iml8s78c,

Problemas
— O maior problema
Apesar de ter melhorado bastante o n t e m , para ajustar a suspensão
quando passou de sétimo aqui em Jarama é que
existem alguns trechos
para o quarto lugar, do circuito em
que é
não
Emerson Fittipaldi
estava m u i t o otimista necessária uma regulaflexível e, em ouapós os treinos-, pois seu gem
tros, uma mais rígida.
McLaren ainda tem ai- Até,o inicio da
prova esguns problema s de pera estar com tudo
pneus e suspensão que, acertado pois, no final
para ele, c muito difícil do treino o carro já esde ser ajustada em Jara- lava quase no ponto,
ma.
afirmou Emerson.
avontos
Mas, as maiores aten- funcionar não ficou
ções do público em Jara- pronto a tempo.
Clay Regazzoni e Nima estão voltadas para
a Ferrari, favorita da ki Landa, favoritos da
prova, e para a Lotus, prova, pareciam bastanonde o carro de Ronnie te confiantes num bom
Peterson, além de contar resultado após o treino
com quatro pedais, tem de ontem, quando seus
u m comando auxiliar, carros se apresentaram
manual de embreagem.
sem nenhum problema,
O carro de Ickx, érnbo- o que acontecera na vésra também tenha quatro pera e já era esperado
pedais, inovação irrever- pois as Ferrari devem
sivel. na opinião de Colin levar vantagem — por
Chapman. diretor d a causa do seu motor de 12
Equipe Lotus, ainda não cilindros — numa pista
conta com o comando de muitas curvas, subimanual de embreagem, das e descidas como .Iapoi.s o aparelho que o fez rama.
Acidente
Os treinos de ontem estava em velocidade tão
foram marcados por vá- a" que é no*.sível que o
rios acidentes, tendo in- erro tenha sido meu.
clusive o francês FranO aborrecimento cl e
çois Migaul, da BRM, se Brambilla com o aconferido levemente no ros-- tecido era maior
porque,
to. P a t r i c k Dcpailler, duas voltas antes
d o
também da França, saiu acidente ele registrara a
iieso quando seu Tyrrell marca de lm!9s 81c,
que
bateu no guard-raü, Am- teria sido a nona melhor
bos vão participar da do.s treinos e lhe asseguprova hoje.
raria um lugar na quinO acidente mais ássiis- ta fila.
Dois carros farão sua
tador, embora sem conseqüências graves, foi o estré:" ""i Fórmula-1 duque aconteceu com o íta- rante a prova de hoje: o
liano Vittorio Brambilla, Tr>n T-103, pilotado
que disputava sua pelo australiano T i m
segunda prova ria Fór- Scheriker. e que somente
mula-1 pilotando um participará da prova cm
March. Ele entrou na virtucS do acidente com
Curva Nuvolari a apro- Vittorio Brambilla, e o
ximadamente 200 km h, Dalion-Amon, projetado
e perdeu o controle de e dirigido
pelo neozelanseu carro, que foi de en- dés Chris Amou
e que se
conlro a o guard-raü, baseia no Brabham,
de
ficando completamente
u e m inclusive utiliza
q
destruído. O piloto po- a 1 u ns componentes,
g
rém nada sofreu.
tendo como caracterís— Foi um milagre eu ti ca principal grandes
ter escapado, disse radiadores laterais, irieliBrambilla. O impacto foi nados de 45 graus em remuito violento e até ago- .lação à carroçaria e uma
ra não sei como saí do imensa tomada de ar,
carro sem sofrer nem um que sai do motor e só terarranhão. Acredito que mina em cima do santoos freios falharam mas antònio.
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DETALHES

DO

GP

DE HOJE

local — Eipiinln
Piila
Jjrain.i, d.itnni» ?8km tis Modri
(«lantio da pllla - 3,4041in
Núituro dt volUt da prova - 70
JCA.360k.rn
Farcuno lolll
Hor» da largada
7 hon» do Río
Tummkião pau o ílr.v.l
direta pef.i Iclcvisno e pelo rjitjio
Recorde ofici.il <i* pista - JxW Icfex, cem Ferrar' 31 V-b cm
tempo de 1m2lí0ld, com /i médirt horária de l5t,2<t<S quilômetros
Vtncfdoi d» prova no *no p-nude -; Enierson fiiíipâldi, com
GP foi di*putí.do cm JV/3 n* piiu de Mo»tjuich|,
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Emerson teve problemas de suspensão c com pneus mas ainda assim melhorou o seu tempo

Ordem clé largada
A

rie

ordem

largada

o

para

Grande

d.i

Prêmio

Colocações do Mundial
A

ó:

Espanha

primeiras
12
Ronnie

Peterson
Lotuj

(Suécia)
9

JPS

]n:]Si4Ac

lml8s'47c

11

5

Regazzoni
Ferrari

312
Im.l8s78c:

1 ° Clay
2.n

Emerson

Fittipaldi (Brasil)
McLaren M-23

(Suíça)
B-3

Iml9s25c

Rcnaz/oni

Emerson

Ickx

(Bélgica)
Lotus JPS 1
lml°s28c

Carlos

(Argentina)
Brabham BT-44
Im19s37c

Denny

(Itália)

Hulme

(Novti ZeUnHis)
McLaren M-23

Denny

Hulme

Tyrrell

10

McLaren

Argentina

N.

Hailwoocl

Ferrari

Brasil

Rcutemann

Nikki

Zelândia

Inglaterra

Bclloisc

Lauda
Ickx

8.° Jacky

lml9so5c

3
Scliccktcr

Fittipaldi

6." Jcan-Picrrc
7.°

6

Merzario
Iso
Iml9s49c

Jo.ly

disputadas

Pilotos,

as

três

pontos
pontos

Brabham

pontos

McLaren

pontos

McLaren

pontos

Reutcrm-snn

70
Arluro

de

Suíça

Carlos

Mike
J,icky

do Mundial
a seguinte:

1

Niki Lauda (Áustria)
Ferrar! 312 B-3

Clay

classificação
provas, é

Patríck

França

Áustria
Bélgica

Dcpailler

BRM

pontos

Ferrari

pontos

Lotus

França

pontos

Tyrrell

pontos

Surtees

pontos

March

pontos

24
(África
006

do

Sul)

James

lmÍ9s8oc

Hunt (Inglaterra)
Hesketh 308
Ím20sÒ3c

14

30.° José
11."

Carlos

Patf

Hans Sluck

Brasil

Alemanha

4

Jean-Pierre Bclloisc (frança)
BRM P-201

Dcpailler

Patrkk

(França)

Tyrrell 005
Im20sl9c

Im20sl2c

12." Arluro
Ronnie

Mer2ario
Peterson

Itália

Iso

Suécia

K"
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• ASPIRADORES

§

1 uí WVENT,lAD0RES ! í
fS

ponto

Lotus

FACILIDADES

Cj\

Wl
'?(
\

ponto

• MOTOR
áj
P/MAQ. DE }P\

COSTURA
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17
Jean-Pierre Jarrier (França)
Shadow DN 3
lm20<20c

Hans

Stuck

(Alemanha)
March 741
Im20s46c

Carlos

John Watson (Irlanda)
Brabham BT-44
Im20s54c

Pace

(Brasil)
Surtees T5-I6
Im20s52:

19

T2
Mikc

Hailwood (Inglaterra)
McLaren M-23
Im20s5-fc

Jocíicn Mass (Alemanlnt)
Surtees TS-16
Im20s80c

Hill (Inglaterra)
Lola 370
I m20s99c

Pesca rolo

Henri

BRAÓ

Redman

23
(Inglatrrra)
DN 3

Shadow

François

Migault (França)
BRM P 201

Im2!s35c
Amou

(Nova Zelândia)
Amon-Mark AF-1
Im2h79c

28
Ritky

Von

Opel

Brabham

(Liechenjtein)
BT-44

lm21sB5c

27
Tini

Schenken

ao de Pilotos,

disputado

mas onde

paraapenas o me-

lhor colocado de cada equipe marca

(Austrália)
T 103

Trojdn
Im21s89c

Guy Edwards (Inglaterra), com Lola T 370 n.° 26, e Tom Belso (Dinamarca), com Iso n.° 30, ficaram em 26.° e 27.° lugares respectivamente
e só participarão da prova de hoie caso algum outro piloto desista.

numa

pontos
prova, as colocações são as seguintes:
— McLaren (Emerson, Hulme, Hailwood)

22

pontos

— Ferrari (Regazzoni e Lauda)

12

pontos

9

pontos

8

pontos

— Brabham
barts)
-

(Reutemann

BRM (Belloise,
carolo)

..
Ro-

e

Migault

e

Pes-

Ím21s43c

29
Cíuis

(França)
201

Ili(2.ls32c

16
Brian

lelamenle

15

25
Graham

No Mundial de Construtores,

8

18
José

Os conslnilores

—

Lotus (Peterson e Ickx)
Tyrrell (Schekíer e Depailler).

4
4

pontos
pontos

—

Surtees (Pace e Mass)

3

pontos

2

pontos

1

ponto

— March (Sluck e Brambilla)

...

-- Iso (Merzario)
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Ainda não marcaram pontos as seguintes equiLola, Trojan, Ensign e Dal-

pes: Shadow, Hesketh,
lon-Amon.

Alex corre
lio je iía
Inglaterra
São Paulo (Sucursal) —
O campeão brasilfliro de
Fórmula-Ford. Alex Dias Ribeiro, que ficou em segundo
lucar na última prova de
Fórmuía-3, disputada há
duas semanas em Oulton
Park. volta hoje ao Autodromo de Mallory Park e
embora reconheça que não
terá muitas chances, o Jòvem piloto brasileiro está
bastante cotado.
Ontem, quando manteve
contato telefônico com seus
patrocinadores no Br a si 1,
afirmou que, por não coter
nhecer a pista, poderá
muitas dificuldades. "A pista não vai ser aberta a treinos e, então, só terei 15 minu tos de classificação para
me ambientar, o que é
ruim. pois a gente entra direto na prova."
O piloto da Equipe Hollywood/Rastro/Varig
afirmou
ainda que "outro grande
problema 6 o de acertar a
relação ideal de marchas,
pois como os motores fhúdavam de 1 (300 pára 2 mil
cc nessa temporada, as experiéncias estão sendo feitas durante a classificação.
Mas. com apenas 15 minutos de treino, os mais novos
correm com a relação de
marchas errada.
— De qualquer forma,
agora estou atingindo o limite do carro e sinto que,
dentro de pouco tempo dará para acompanhar os prlmeiíos colocados, principalmente o inglês Brian Henton, piloto que conhece todas as pistas como a palma
dr» mão.
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Lotu* {«

pesado1
consulte o oculista e use PLASTLENS®das Óticas Brasil
— leves e inquebráveis!

UM NOVO TOQUE - zilo
várias cores com
PLASTLENS no seu grau.
Tudo incluído. Só 189,00
à vista ou a prazo

ZILO PARA TODOS
OS DIAS - a armação
de classe com PLASTLENS
no seu grau.
Tudo incluído. Só 178,00
à vista ou a prazo.

í'JmP

Hér,

ZILO MAIS LEVE só pode ser com
PLASTLENS no sou grau.
Tudo incluído. SÓ 139,00
á vista ou a prazo.

sw^*?^

/Ên2?> Bis

óticas brasil
CENTRO • COPACABANA • IPANEMA
P. BANDEIRA • TIJUCA
MEIER • MADUREIRA
NOVIDADE TOTAL - novo
modelo com as novas
PLASTLENS no seu grau
Tudo incluído. Só 253,00
à vista ou a prazo.

PENHA • CAMPO GRANDE
NITERÓI • CAXIAS
S. JOÃO DE MERITI • NOVA IGUAÇU
BARRA MANSA • JUIZ DE FORA

%

O ÓCULOS DEFINITIVO lançamento em metal com
PLASTLENS no seu grau.
Tudo incluído. Só 293,00
a vista 011 a prazo.

|
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Bota ogo enipala
com America em
pai lida vio lenta
América
O Bota logo o
a 1 onempataram por
tem á noite no Maracanã.
muna partida dc nivel técnico apenas regular no primeiro tempo e péssimo na
fase final, quando o maioria das jogadores passou a
apelar para a violência e
deslealdade.
Ferreti c Mareco, incluslve, nos minutos finais do
jogo trocaram tapas e pontapes, diante da complacéncia do fraco juiz Roberto Costa, que não os expulsou. Os gols foram marcados
por Ferreti, aos dois mimitos da segunda etapa, e
Luisinho, aos seis, e a renda
somou CrS 75 mil 379 cruzeiros c 50, com 10 249 pagantes.
BOLAS NA TRAVE
O América atuou com Rogério. Orlando. Alex < Geraldo), Mareco e Álvaro; Tadeu. Bráulio e Edu; Flecha,
Luisinho e Volmir (Renato). O Botafogo, com Cão.
Miranda, Valtencir, Osmar
e Mauro Cruz: Nei. Carlos
Roberto e Ademir (Túca.i;
i Ferreti i, Nilson
Puruca
Dias e Fischer.

No primeiro tempo, o
América e o Botafogo ainda tentaram realizar uma
boa partida. O América começou melhor, mas aos poucos o adversário foi equilibrando a.s ações e por duas
vezes quase abriu o escore.
Aos 29 minutos, quando
Nilson Dias recebeu um
passe de Carlos Roberto, se
adiantou e chutou na trave
direita de Rogério, e, aos 35
minutos, numa jogada lndividual dc Puruca se deslocan do para o mioln e chutando no travessão da entrada da área.
Na fase final, com Ferreti
entrando ho lugar de Punica. logo aos dois minutos o
Botafogo marcou. Foi o próprio Ferreti o autor do gol,
.se aproveitando de uma ialha do zagueiro Orlando e
dc um bom lançamento de
Carlos Roberto.
O América, porém, não se
intimidou e aos seis minutos. num cruzamento de Alvaro sobre a área. Osmar
falhou e Luisinho empatou
em 1 a 1. Dai em diante, o
jogo descambou para a violéncia c nada mais houve
de útil tecnicamente.
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nmLuisinho levou sempre vantagem sobre seu marcador Osmar e acabou jazendo o gol do América
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Guarani recebe
vaias ao vencer
o Santa Cruz
São Paulo i Sucursal i —
O Guarani derrotou o Santa Cruz por 1 a ü. ontem à
tarde, cm Campinas, numa
partida movimentada. O time paulista recebeu valas
de sua torcida, embora os
atacantes tenham chutado
três bolas na trave e dominado a defesa adversária, O
gol foi de Mingo, aos 38 miríutos do segundo tempo e
o juiz foi José Marcai Filho, com excelente atuação.
O Guarani foi superior ao
Santa
Cruz, no primeiro
tempo, quando o atacante
Lola envolvia a defesa aci22 minutos
versaria. Aos
chutou a primeira bola na
trave. A partir dos 25 minutos o Santa Cruz pressionou
com insistência e a partida
ganhou equilíbrio. Só faltava ao time pernambucano
maior eficiência no ataque.
A renda foi de CrS 3G 590.00.
As duas equipes jogaram
assim: Guarani — Tobias;
Odair; Amaral, Ademir iEstevãoi e Wilson; Flamarion
e Alfredo: Afrânio. Lola,
Volnei iSérgio Lima) c Mingo. Santa Cruz — Detinho;
Gena, Levi. Lima e Pedrinho; Givanildo e Luciano;

Milton, Paqulto, Zé Carlos e
Fernando Santana (Paulo
Ricardo).
A torcida do Guarani
passou a vaiar seu time e
os jogadores perderam o
controle. Mas o Santa Cruz
não conseguiu aproveitar a
.situação porque receava sofrei* o gol e parecia pretender mais o empate. Aos 44,
Flamarion finaliza na travo.
As vaias prosseguiram no
segundo tempo e o Santa
Cruz passou a utilizar a retranca para garantir o resultado,
Lola chutou novamente
na trave, aos 17 minutos. A
partida mantlnha-se equilibrada, mas o Guarani atuava com melhor categoria, na
ofensiva. Givanildo se destacava como o melhor do
jogo e Zé Carlos desperdiçou um excelente passo seu,
aos 31 minutos. Aos 38 minutos o goleiro Detinho cobrou mal um tiro de meta e
o Guarani aproveitou para
marcar o único gol: o lateral Odair lançou Afrânio.
O ponta-direita cruzou e
Mingo escorou com o pé direito, sem condições de defesa para Detinho.

Pele joga pela última
vez em Manaus e renda
deve passar Cr$ 300 mil

Palmeiras
enfrenta
Municipal

Grêmio vence Sampaio Corrêa Yustrich se demite
do Coritiba apos o
por 2 a 0 mas não joga bem, empate com o Olaria

Manaus (Correspòndentci — O Santos chegou ontem ás 13h 30m 'hora local•
para o jogo de manhã com
o Nacional e a presença de
Pele, que se despede da torcida amazonense, é a garantia de uma renda recorde, acima talvez de Cr$
300 mil.
Cerca de 3 mil pessoas
compareceram ao Aeroporto
de Ponta Pelada, para receber Pele, que ao desembarcar
íoi
efusivamente
abraçado pelo Governador
João Válter de Andrade, peIo presidente da Federação
Amazonense de Futebol —
Flàviano Limongi e pelo
presic.ente da Assembléia
— Deputado
Legislativa
Joào Bosco Ramos de Lima.
Do aeroporto a cidade,
Pele foi acompanhado pela
multidão, em automóveis,

São Paulo (Sucursal)
— Sem esperanças para
a classificação na Taça
Libertadores da America. Palmeiras e Despnrtivo Municipal, da Bolívia. jogam hoje. às 10
heras, nc Porque Antarctica. O horário da partida foi antecipado devido
ao jogo Brasil e Grécia.
O juiz será sorteado entre César Oroxo, do Peru,
Armando Pena Rocha,
do Uruguai, e.Juan Silvagrio, do Chile.

Porto Alegre i Sucursal i — Mesmo
sem ,'ogar bem, o Grêmio ganheu cem
facilidade do Sampaio Correia, por 2 a 0.
ontem no Estádio Oímpico, com gols de
! •"Minho e Torino. um em cada tempo.
O time gaúcho foi bastante superio:c desta vez teve con Ira si uma arma que
; eralmente utiliza quando atir fora de
S2U campo: a retranca. Mas. apesar dc
tudo. marcou dois gols c poderia ter feito mais, não fesse a excelente atuação
do goleiro Oriando.

ônibus, caminhões e motocicletas, emocionai! d o - s e
com a homenagem.
Ao longo do percurso, faixas saudando o jogador foram colocadas. Amanhã, antes da partida, ele receberá
a medalha Cidade de Manaus. honraria
outorgada,
por decreto, a altas personalidades do pais.
O jogo com o Nacional dcverá render um minimo de
300 mil cruzeiros e até à
tarde de ontem. 100 mil cruzeiros de ingressos já haviam sido vendidos. O técnico Tim que estréia oficialmente no time do Santos,
disse que a equipe formará
com Cejas; Hermes. Bianchi, Vicente
e Zé Carlos;
Nelci e Brecha; Fernandinho, Ncnè, Pclé e Mazinho.

atlético Mineiro fa
boa partida e ganha
do Ceará por 2 a 1
r-*

Fortaleza I Correspòndente) — Jogando uma partida
perfeita, o Atlético Mineiro
derrotou ontem, aqui. o Ceará por dois a um,
após
marcar um a zero no primeiro tempo. Totonho, aos
45 minutos da etapa inicial,
o Reinaldo. aos 42 da segunda, fizeram os gols do
time mineiro, enquanto Reinaldo. aos 41 da fase final,
fez o gol dos locais.
O juiz, com bom trabalho,
foi Silvio Acacio da Silva, e
a renda somou CrS 65 099.00.
com 8 794 pagantes. Os dois
times jogaram assim: Atlético — Mazurlciewicz, Getue
lio,
Grapete, Vantuir
Cláudio; Vanderlei e Totónho; A riem i Paulinho i.

Fausto. Reinaldo e Romeu;
Ceará — Hélio: Paulo Maurício. Odélio, Dimas e Geraldo; Edmar e Artur: Mano, Samuel < Zé Eduardo I,
Erandy (Reinaldo) e Da
Costa.
O Atlético dominou sempre o adversário, que só meIhorou nos 30 minutos linais, quando substituiu Samuel e Erandy por Zé Eduardo e Reinaldo. O Ceará
chegou a empatar o jogo.
aos 41 da etapa final, posaída,
nova
dada
remi
quando a torcida ainda ,comemorava o gol de Reinaido. o Atlético fez o go! da
vitória, num lance em que
falhou a defesa no Ceará.

O técnico Osvaldo
Brandão
considera
a
impartida de grande
portancia para testar o
time para os próximos
do
Campeonato
jogos
Nacional. Seu colega paraguaio, Luis Gome s,
treinador do Municipal,
acredita num bom resultado do time boliviano
"os
porque
jogadores estão muito bem preparados fisicamente e já conhecem os adversários."
OS TIMES

BEM ESQUEMATIZADO
Os times formaram assim: Grêmio
co,,i Picasso. Everaldo. Beto Fuscão, Beto
e Tabelara; Orcina. Torino c Mazinho:
Iúra iHumberto Ramos). Tarciso e Bolivar (Lolvo); Sampaio Correia com Orlando. Maurinho lArii. Morais, Rajmuhdo e e Santos; Nandes, Lourival e Djalma 'Jorge): Buião. Dionisio e Ailton.
ve sário.
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i CorrespondeuCuritiba
tel — O técnico Yustrich
demissão
ontem,
pediu
após o empate do Coritiba
com o Olaria por lxl, no
Belfort
Duarte,
onde a
equipe local saiu vaiada. A
em
partida foi disputada
clima de violência e o resultado fez justiça à mediocridade dos dois
times
em campo.
O juiz Enio de Lima Amorim teve uma atuação fraca e a arrecadação foi pre.indicada pelo frio. somando CrS 40 722. Or Olaria
através
abriu o marcador
de Mickey. aos 18 minutos
do primeiro tempo, e Hélio
Pires empatou para o Corida
tiba. aos 40 minutos
etapa inicial.
O meio-de-campo do Ola-
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A principio tida como
fácil pelos que viam o predomínio cruzeirense. a partida tornou-se dura no final
do primeiro tempo e em todo o segundo, quando a defesa do Ceub cresceu e o poder, ofensivo do Cruzeiro diminuiu com a substituição
de Baiano por Roberto Batata.
O Cruzeiro jogou com Hélio. Laulo. 'Darci Menezes,
Procópio e Vanderlei. Zé
Carlos, Dirceu Lopes c PaIhinha, Baiano (Roberto Babata); Joãozinho (Limai p
Eduardo. O Ceub perdeu
com Edison; Edair. Oliveira,
Emerson, Rildo. René, Gilberto e Perícles; Dilson, Juraci e Dario íCardosinhoi.

Belo Horizonte I Sucursal)
— Jogando com superior!dade apenas no inicio, o
Cruzeiro custou a manter,
ontem, a vitória de 1 a 0 sobre o Ceub, no Estádio Minas Gerais. O gol foi marcado por Palhinha, aos 11 minutos do primeiro tempo,
quando recebeu um lançamento de Eduardo.
O juiz foi Eraldo Palmerini, acusado pelos cruzeirenses de ter anulado um
gol de Joãozinho e pelos jogadores do Ceub de não ter
marcado um pênalti de Dartarde
ci Menezes. Numa
chuvosa de muitos gols perdidos, apenas 2 474 torpedores pagaram ingressos rendendo Cr$ 17 734,00.

*->-**"
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ria levou nítida vantagem
sobre o Coritiba no decorrei* da partida. O time paranaen.se procurava
insistentemente o gol, mas o esquema armado pelo técnico Paulinho não permitiu
que Zé Roberto, um dos goléádores do Nacional, ameaçasse o gol de Jorge Vitório.
As duas equipes formaram assim: Olaria — Jorge
Vitorio: Moreira, Beto. Gilberto e Djair: Dirceu Alves,
Fernando e Roberto Pinto;
(Marco AntôAntoninho
nio); Jair e Pereira (Miekcy. Coritiba — Jairo, Zé
Maria. Hiran. Cláudio e
Humberto: Dreyer e Nelson
Lopes, Sidney iKruger), Zé
Roberto. Hélio Pires c Aladim.

Sjpsf Gol de Palhinha dá
1 vitória ao Cruzeiro
-^*® ¦
*
| ,> • , i sobre Ceub em Minas
-ftfH $ ; * ¦<¦ ¦ -..-*S
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As duas equipes já estão escaladas e começarão assim; Palmeiras —
Tonho;
Eurico,
Jcão
Carlos, Polaco e Zeca;
Dudu e Careca; Edu, Ronaldo, Fedato e Nei. Des—
Municipal
portivo
Sayas Mora; Vaca, Montoya, Valdivieso e Riamaza; Rojas, Toritolay e
Liado, LiSanguinetti;
nares e Bernal.

Jc é Assis de Aragãò foi um mau juiz
c a renda somou CrS 52 mil 121.
Desde os primeiros instantes já se
ncta*ra a disposição do Sampaio em
atuar na defesa, só saindo raramente
em co:-;t r-ataques .eaiizados por Dionisio.
Mas o Grêmio, usando as pontas.
Ura armade, ainda assim ccnssguiu penetrar na defesa adversária, criando
chances de gol. E Orlando fazia ótimas
defesas.
Aos 44 minutos surgiu o primeiro
gol, marcado por Mazinho. dc falta.
No segundo tempo, com Loivo cm
lugar dc Bolívar, o Giêmio melhorou
mais. E por causa disso viria a conseguir seu segundo go'. Tarcisó cruzou da
direita e Torino. de sem pulo. emendou
com violência fazendo 2 a 0. Depois disso o time do Grêmio passou a tocar a
bola enquanto o Sampaio, sem forças
para reagir, se limitou a assistir o ad-

;'-*,'

iídzinho chutou forte e no ângulo vara jazer o 1° gol do Grêmio
TeUfolo JB

S. Paulo e Portuguesa
empatam de 0 a 0 e
P erma ne cem lidemes
São Paulo (Sucursal i —O empate sem gols, entre
São Paulo e Portuguesa de
Desportos, ontem à tarde,
no Morumbi. manteve os
dois times na liderança do
Grupo B cio Campeonato,
com 15 pontos ganhos, em
partida movimentada para
ra um público modesto. O
uruguaio Pedro Rocha, que
defenderá a Seleção dc seu
país no Mundial, íoi o melhor em campo, principalmente no segundo tempo.
As duaS equipes lutaram
muito, mas seus atacantes
não encontraram
o gol.
boa
principalmente
pela
atuação dos goleiros. O São
Paulo foi melhor durante a
maior parte do jogo, ma.s
teve que se esforçar bastante para conter o adversário.
A Portuguesa cedeu, também. no inicio do segundo
tempo, mas Zecão deu segurança aos companheiros.
O juiz foi Armando Marques, com boa atuação e a
renda foi de'CrS 83 563,00.
As duas equipes começaram assim: São Paulo —

Valdir Perez, Nelson, Paranhos. Adindo e Gilberto;
Chicão e Pedro Rocha;
Mauro, Ademir, Terto e
Piau. Portuguesa — Zecão,
Cardoso, Callegari, Mendes
e Isidoro: Badeco e Antônio
Carlos; Xaxá lEudesi, Tatá. Cabinho (Maizena) e
Wilsinho.
Após um domínio inicial
do São Paulo, a Portuguesa
conseguiu equilibrar. Aos 42
minutos Antônio Carlos faz
o primeiro gol, depois de
receber um passe num córner. Valdir Perez fez uma
defesa sensacional. Badeco
e Chicão foram o.s melhores
dos dois times no primeiro
tempo, realizando excelente
trabalho de meio-campo.
Pedro Rocha, que teve
uma atuação modesta no
primeiro tempo, foi o melhor da partida. Autor das
melhores jogadas, Rocha
perdeu um gol certo aos sete minutos quando, após
aplicar um lençol cm Callegari completou, mas a boia passou a um palmo da
trave.

Outros resultados
Vasco 3x2
Flamengo

América RN

1 x 0 Avaí
1 x'l

Fluminense

Remo

Corínlians 4 x 1 Esporte
Itabaiana

1

Bahia 0x0

x 0 Atlético

PR

Internacional

Desportiva 1 x 0 Tiradentes
Náutico 1 x 0 CSA
Operário

1 x 0 América MG

Loteria Esportiva
(Teste 181)
Jogo
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Grécia, esta tarde, no Mado meio. Jogo 3 - coluna

Jogo 2, coluna
— codo meio. Jogo 4 - coluna do meio. Jogo 5
--'coluna 1. Jogo
luna 2. Jogo 6 - coluna 2. Jogo 7
coluna 2. Jogo 10
8 - coluna do meio. Jogo 9
- coluna 2. Jogo 11 — coluna do meio. Jogo 12 —
racanà.

p

1 --Brasil x

:oluna um e finalmente jogo 13, Nacional e Santos
será hoje pela manhã, em Manaus.

Pedro Rocha joi o destaque da partida e deu muito trabalho à defesa da Portuguesa
t

54

ESPORTE

Botaj'ogo empata
com América em
par tida violenta
O Botafogo c o América
empataram por 1 á 1 ontem á noite no Maracanã,
numa partida dc nivel técnlco apenas regular no primeiro tempo e péssimo na
fase final, quando o maioria do.s jogadores passou a
apelar para a violência e
deslealdade.
Ferreti e Mareco, Incluslve, nos minutos finais do
jogo trocaram tapas e pontapes, diante da complacência do fraco juiz Roberto Costa, que não os e.xpulsou. Os gols foram marcados
por Ferreti, aos dois minutos da segunda etapa, r
Luisinho, aos seis, c a renda
somou CrS 75 mil 370 cruzeiros e 50, com 10 2.0 pagantes.

bola's na trave
O América atuou com Rogério. Orlando, Alex i Geraldo), Mareco e Álvaro; Tadeu. Bráulio e Edu; Flecha,
Luisinho c Volmir (Renato>. O Botafogo, com Cão,
Miranda, Valtencir, Osmar
c Mauro Cruz: Nei, Carlos
Roberto e Ademir (Tucai;
Nilson
Puruca
(Ferreti),
Dias c Fischer.

No primeiro tempo, o
América e o Botafogo ainda tentaram realizar uma
boa partida. O América come cou melhor, mas aos poucos o adversário foi cquilibrando as ações e por duas
vezes quase abriu o escore.
Aos 20 minutos, quando
Nilson Dias recebeu um
passe dc Carlos Roberto, se
adiantou e chutou na trave
direita de Rogério, e, aos 35
minutos, numa jogada individual de Puruca se deslocando para o miolo c chutando no travessão da entrada da área.
Na fase final, com Ferreti
entrando no lugar de Puruca, logo aos dois minutos o
Botafogo marcou. Foi o próprio Ferreti o autor do gol.
se aproveitando dc uma falha do zagueiro Orlando c
de um bom lançamento de
Carlos Roberto.
O América, porém, não se
Intimidou e aos seis minutos, num cruzamento de AIvaro sobre a área, Osmar
falhou e Luisinho empatou
em 1 a 1. Dai em diante, o
jogo descambou para a violência e nada mais houve
de útil tecnicamente.

Félix defende pênalti
e garante empate de
1 a I contra o Remo
(Correspondente i
Belém
— O goleiro Félix, defendendo um pênalti cobrado
por Rodrigues aos 30 minutos do segundo tempo, garantiu para o Fluminense o
empate de 1 a 1 contra o
Remo. ontem à noite no Estádio Evandro de Almeida.
Apesar do campo pesado,
devido as constantes chuvas que cairam em Belém,
a partida agradou bastante
pela sua movimentação. Os
gols foram marcados por
Gil, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Roberto, de
cabeça, aos quatro da fase
final. A renda somou CrS
100 mil e 585 e o juiz foi
Dulcidio Vanderlei BoschiIa.
O Fluminense atuou com
Félix, Marinho, Abel, Assis
e Casagrande; Andreotti e
Gérson; Cafuringa (Moacin, Gil, Manfrini e Ru-

bens. O Remo, com Gelson.
Rosemiro, Cuca, Flávio e
Queirós; Russo e Nena; Rodrigues, Luisinho (Caito),
Alcino e Roberto.
O quadro carioca dominou inteiramente o primeiro tempo, principalmente
porque explorava o jogo pelo setor esquerdo do Remo,
onde o lateral Cuca falhava constantemente. Aos 32
minutos, se aproveitando de
uma falta cobrada por Marinho sobre a área, Gil
abriu o escore. No segundo
período, porém, o quadro
paraense voltou com maior
disposição e empatou o jogo logo aos quatro minutos,
através de Roberto. Aos 30
minutos. Félix fez um pênalti em Alcino.
O Remo
dominava a partida. Rodrigues bateu a falta, mas o
goleiro do Fluminense, a
principal figura em campo,
defendeu.

Yustrich se demite
do Coritiba apos o
empate com o Olaria
I CorrespondeuCuritiba
tei — O técnico Yustrich
pediu demissão ontem,
após o empate do Coritiba
com o Olaria por 1 x 1, no
Bclfort Duarte, onde a
equipe local saiu vaiada. A
em
partida foi disputada
clima de violência e o rcsultado fez justiça à mediocridade dos dois
times
em campo.
O juiz Enio de Lima Amorim teve uma atuação fraca e a arrecadação foi prejudicada pelo frio, somando~ CrS 40 722. O Olaria
abriu o marcador
através
de Mickey,.aos 18 minutos
do primeiro tempo, e Hélio
Pires empatou para o Coritiba, aos 40 minutos
da
etapa inicial.
O meio-de-campo do Ola-

ria levou nítida vantagem
sobre o Coritiba no decorrer da partida. O time paranaense procurava insistentemente o gol, mas o esquema armado pelo técnico Paulinho não permitiu
que Zé Roberto, um dos goleadores do Nacional, ameaçasse o gol de Jorge Vitório.
As duas
equipes formaram assim: Olaria — Jorge
Vitorio; Moreira, Beto. Gilberto e Djair: Dirceu Alves,
Fernando e Roberto Pinto;
Antoninho
(Marco António), Jair e Pereira (Miekey. Coritiba — Jairo, Zé
Maria, Hiran, Cláudio e
Humberto; Dreyer e Nelson
Lcpes, Sidney (Kruger), Zé
Roberto, Hélio Pires e Aladim.

P. Rocha se destaca
no 0 a 0 do S. Paulo
contra a Portuguesa
U
São Paulo (Sucursal) —
O empate sem goLs entre o
São Paulo e a Portuguesa
de Desportos, ontem à tarde no Morumbi, manteve os
dois times na liderança do
Grupo B do Campeonato
Nacional, com 15 pontos ganhos.
A partida foi multo bem
disputada e corrida, tendo
o seu principal destaque o
uruguaio Pedro Rocha, que
defenderá a Seleção do seu
pais na Copa do Mundo. A
renda alcançou a CrS 83

JORNAl DO BRASIL
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mil e 563 e o árbitro, apenas regular, foi Armando
Marques.
O São Paulo jogou com
Waldir Perez, Nelson, Paranhos, Arlindo e Gilberto;
Chicão c Pedro Rocha;
Mauro, Ademir, Terto e
Piau.' A Portuguesa de Desportos, com Zecão, Cardoso,
Callegari, Mendes e Isidoro; Badeco e Antônio Carlos; Xaxá (Eudes), Tatá,
Cabinho (Maizenat e Wilsinho.

Loteria Esportiva
(Teste 181)
Jogo 1 — Brasil x Grécia, esta tarde, no Maracanã. Jogo 2, coluna do meio. Jogo 3 — coluna
do meio. Jogo 4 — coluna do meio. Jogo 5 — coluna 2. Jogo 6 — coluna 2. Jogo 7 — coluna 1. Jogo
8 — coluna do meio. Jogo 9 - coluna 2. Jogo 10
-- coluna 2. Jogo 11 — coluna do meio. Jogo 12 —
coluna um e finalmente jogo 13, Nacional e Santos
será hoje pela manhã, em Manaus.
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Paulo Garça (Lica), Toninho iJoão Carlosi e Balditino.
O Avai começou a partida jogando defensivamente
c o Flamengo explorou então as jogadas pelos extremas Paulinho o Arilson.
Ambos procuravam sempre
a linha de fundo e constantemente criaram boas situações de gol para Doval e
Zico na área.
Aos 37 minutos, num chute inesperado da entrada
da área, Zico abriu o escore e o quadro local teve que
abandonar seu esquema defensivo para procurar o empate. Com isso o jogo ficou
alegre e muito disputado.
Com a entrada dc Lica no
lugar de Paulo Garça, o
Avai aumentou sua agressivklade. Cantarelli, um dos
melhores em campo, foi
obrigado a fazer difíceis dcfesas, mas o time carioca
lutava insistentemente pelo segundo gol.
Somente nos 15 minutos
finais, quando já demonstrava algum cansaço foi
que o Flamengo se limitou
a prender a bola para garantir o escore.

Florianópolis fCorrcspondentei — Com um gol de
Zico, marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, o
Flamengo manteve a sua
invencibilidade no Campeonato Nacional ao derrotar
por 1 a 0 o Avaí, ontem à
noite, numa das melhores
partidas do torneio realizadas em Santa Catarina.
Os dois times jogaram um
futebol- franco, ofensivo e
demonstraram muito e.spirito de luta. O Flamengo
foi superior tecnicamente,
mas o Avaí soube se superar e equilibrou o jogo,
principalmente no segundo
tempo, pela garra dos seus
jogadores. A renda loi de
CrS 133 mil c 707 e o juiz
foi Romualdo Arpi Filho,
muito bom.
CANTARELLI, O MELHOR

Luisinho
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do América

CRUZEIRO 1 x
0 CEUB

GRÊMIO 2 x
O SAMPAIO CORREIA

CORINTIANS 4 x
1
ESPORTE

Belo Horizonte (Sucursal)
— O Cruzeiro, dominou o aciversáriô só no início da partida, venceu com muitas dificuldades o Ceub por 1 a 0, ontem
à tarde no Estádio Minas Gerais, com um gol marcado por
Palhinha aos 11 minutos da
primeira etapa.
O Cruzeiro jogou com Helio; Lauro, Darci Meneses, Procopio e Vanderlei; Zé Carlos,
Dirceu Lopes e Eduardo; Baiano (Roberto Batata), Palhinha e Joãozinho (Lima). O
Ceub, com Edson; Edair, Oliveira, Emerson e Rildo; Renè e
Gilberto: Péricles, Dilson, Juraci e Dario (Cardozinho). O juiz
foi Eraldo Palmerini e a renda
atingiu apenas Cr$ 17.734,00,
com 2.474 pagantes.

Porto Alegre (Sucursal) —
O Grêmio, com um gol em cada
tempo, não teve dificuldades
para derrotar o Sampaio Correia por 2 a 0 ontem à tarde,
no Estádio Olímpico, em partida de fraco nível técnico e que
chegou a irritar a torcida. Mazinho, aos 44 minutos do primeiro tempo e Torino, aos 25
do segundo, marcaram os gols
dos gaúchos.
José de Assis Aragão foi o
juiz da partida que teve uma
renda de CrS 52 mil 121 e as
equipes formaram com: Grêmio — Picasso; Everaldo, Beto
Fuscão, Beto e Tabajara; Orcina, Torino e Mazinho; Iura
(Humberto Ramos), Tarciso e
Bolívar (Loivo). Sampaio Correia: Orlando; Maurinho (Ari).
Moraes, Raimundo e Santos
Nandes, Lourival e Djalma
(Jorge Luís); Buião, Dionisio e
Aílton.

Recife (Sucursal) — O Corintians, com uma ótima atuacio, derrotou o Esporte com facilidade, ontem à noite, no Estádio do Arruda, por 4 a 1 ,gols
de Vaguinho, Washington e Roberto (2) — os três grandes
destaques do jogo — para a
equipe paulista e de Lula, de pênalti, para o Esporte, no que foi
o primeiro gol da partida.
Arnaldo César Coelho, com
boa atuação, foi o juiz, e a renra atingiu CrS 72 mil 174, com
um publico dé 9 174 pagantes.
As equipes formaram assim
Corintians — Armando; Galli
Baldoccni, Wagner e Vladmi;
(Mosca); Tião (Paulo Sérgio) t
Adãozinho; Vaguinho, Wash
ington, Roberto e Marco Antônio. Esporte — Tião; Molinas.
Lula, Alberto e Marcos; Meinha
(Wilson) e Feitosa; Luís, Helinho, Adão (Ditinho) e Orlando.

NÁUTICO 1 x
0 CSA

GUARANI 1 x
0 SANTA CRUZ

ATLÉTICO (MG) 2 x
1 CEARÁ

Maceió (Correspondente)
— Com um gol de Jorge Mendonça; batendo uma falta, aos
34 minutes do segundo tempo,
o Náutico derrotou o CSA por
. a 0 em. partida muito fraca
tecnicamente e que não merecia a ótima renda de ontem ã
noite, no Estádio Rei Pele: CrS
103.602,00. O juiz, regular, foi
José Mário Vinhas.
Apesar de não ter jogado
bem, o Náutico mereceu a vitôria em virtude da péssima
apresentação da equipe alagoana. Os times formaram com.
Náutico — Neneca; Borges, Beliato, Sidcley e Cincunegui,
Drailton, Cordeiro e Vasconcelos; Dedeu (Detinho), Jorge
Mendonça e Gilvan (Paraguaio). CSA — Zé Galego; Gato Preto, Isauro, Zé Preta e Jaminho; Zé Leite, Jorge Nunes
(Tadeu) è Soareste: Manuelzinnho, Giraldo e Ricardo (Ademir).

São Pardo (Sucursal) - O
Guarani, apesar de dominar inteiramente a partida, chutar
três bolas na trave e derrotar
o Santa Cruz por 1 a 0, foi vaiado por sua torcida ao final do
jogo, onde ele foi sempre muito
superior e merecia uma vantagem maior. Lola foi a grande
figura do jogo e o gol da vitória foi marcado por Mingo, aos
33 minutos da fase final.
A renda foi de CrS 36 mil
590 e o juiz, com excelente
atuação, foi José Marcai Filho.
As equipes jogaram assim: Guarani — Tobias; Odair, Amaral,
Ademir (Estevão) e Wilson;
Flamarion e Alfredo; Afrânio,
Lola, Volnei (Sérgio Lima) e
Mingo. Santa Crus — Detinho;
Geria, Levi, Lima e Pedrinho;
Givanildo e Luciano; Hilton,
Paquito, Zé Carlos e Fernando
Santana (Paulo Ricardo).

Fortaleza (Correspondeute) — Jogando uma partida
perfeita, o Atlético Mineiro derretou ontem, no Estádio Presidente Vargas, ao Ceará por 2
a 1, em partida decidida nos
cinco minutos finais, pois a
equipe mineira ganhava por 1
a 0 quando sofreu o empate,
aos 41 minutos do segundo tempo e. no contra-ataque. Reinaido desempatou. A renda foi cie
CrS 65.009.00.
Tonho, aos 45 minutos do
primeiro tempo e Reinaldo, aos
42 do segundo , fizeram cs gols
do Atlético, enquanto Reinaido marcava para o Ceará, aos
41 da fase final. As equipes formaram com: Atlético: Mazurkiewicz: Getúlio, Gtapete, Vantuir e Cláudio: Vanderlei e Tonho: Arlem, Paulinho, Fausto
e Romeu. Ceará: Hélio; Paulo
Maurício, Odélio, Dimas e Geraldo: Edmar e Artur; Mano,
Samuel (Zé Eduardo), Erandy
(Reinaldo) e Da Costa. O juiz
foi Silvio Ac.cio da Silva.

DESPORTIVA 1 x
0 TIRADENTES

ITABAIANA 1 x
0 ATLÉTICO (PR)

OPERÁRIO 1 x
0 AMÉRICA (MG)

Vitória (Correspondente)
— Uma bela cabeçada de
Evandro, aos 39 minutos do
segundo tempo, evitou que a
Desportiva completasse o seu
sétimo jogO' sem vencer, o que
conseguiu ontem, diante do
Tiradentes, por 1 a 0. A partida foi realizada no Estádio
Engenheiro Araripe e a vitória
da equipe local foi justa pois
dominou a partida desde o seu
início.
O juiz, com boa atuação,
loi Sílvio Davi, a renda.somou
CrS 29 mil 070, com menos de
três mil pessoas pagando ingressos. Os times jogaram assim: Desportiva — George;
Leo, Juci, Edmar e Batista;
Russo, Alves e Evandro; Paulinho, Zezinho (Quizumba) e
Jaldemir. Tiradentes — Toinho:
Luís Carlos, Almir, Gilson e
Neto; Ronaldo e Derivaldo; Robertinho, Miltão (Netão),.. Simas e Xavier.

Aracaju (Correspondente)
— Jogando cautelosamente e
buscando o gol apenas nos contra-ataques, o Itabaiana conseguiu ontem, no Estado Lourivai Batista, a sua terceira vitória no Campeonato Nacional ao
derrotar o Atlético Paranaense
por 1 a 0, gol conquistado por
Catarina, aos 12 minutos do segundo tempo, em bela jogada
de todo o ataque do time sergipano.
Daí até o final o Itabaiana
recuou e garantiu a sua vantagem. A renda da partida foi de
CrS' 43 mil e 098, com 5 839 pagantes, e o juiz foi Manoel
Amaro. As equipes atuaram
com: Itabaiana — Carlinhos;
Edson Scott, Totá, Assis e
Messias; Gustinho, Tática (Debinha) e Cághàhi; Catarina
(Paranhos), Gaúcho e Duda.
Atlético Paranaense — Altenir;
Cláudio, Almeida, Geraldo e Ladinho; Toquinho, Caio (Liminha) e Sérgio; Milton, Sicupira e Dida (Nilson).

Campo Grande (Correspondente) — Jogando melhor que
seu adversário no segundo
tempo o Operário derrotou o
América mineiro por 1 a 0, ontem à noite, em partida disputada no Estádio Pedro Pedrossian e que foi bastante movimentada. Nenê, aos 42 minutos
da fase final, marcou o gol da
vitória da equipe de Mato
Grosso, cobrando uma falta.
Jefferson de Freitas foi o(
juiz, a renda somou CrS 59 mil
920 e as equipes formaram assim: Operário — Jair; Maurício, Marion, Gé e Fio; Natalio e Zé Ito; Xavier (Ivã), Nene, Zé Carlos (Mário) e Guará. América mineiro — Élcio;
Lúcio; Vagner, Luís Alberto e
Baiano; Pedro Ornar e Juca
Show; Dirceu (Zé Miguel),
Piorra (Alemão) Edson e Jurandir.
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Fia vence Avaí
com gol de Zico
e faz bom jogo
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O Flamengo venceu com
Cantarelli, Rondineli, Jaime, Luís Carlos e Rodrigues
Neto; Liminha e Geraldo:
Paulinho, Ztco, Doval e
Arilson. O Avai, formou com
Rubens. Souza, Ari Prúdente, Vilela e Orivaldo;
Lourival, Rogério e Zenon;

Vasco ganha em
Natal com três
gols de Roberto
i Correspondente i
Natal
— Sob chuva e, como o adversáriô, fazendo todos os
seus gols no primeiro tempo, o Vasco derrotou ontem
à noite o América desta Capitai, por 3 a 2. Roberto
marcou os três gols dn
equipe carioca. Os do tinir
local foram de autoria dc
Garcia e Mário Braga, d<
Emidio Marque
pênalti.
Mesquita foi o juiz, cor
atuação razoável. A rendr
prejudicada pelo mau tem
po. só chegou a
CrS 55 714.00.
Os quadros foram os seguintes: Vasco — Andrada;
Fidélis, Moisés, Joel e Alfinete; Alcir c Zanata; Cláudio (Galdino), Fred (Gaúchot, Roberto e Luis Carlos. América — Ubirajara;
Leleu, Mário Braga, Djalma

BAHIA 0x0

e Sousa; Paúra e Helinho;
Jangada. Garcia, Reinaldo
e Juritinga (Bagadão).
CONTAGEM
O Vasco começou no ataque, e já aos quatro minutos passou à frente do piacar. com um gol de Roberto, cobrando falta. Aos 11 ir
Garcia empatou. O tinit
carioca, dominando o jogo
roltou a estabelecer vantagem aos 35m, com Roberto
marcando após aproveitar
um lançamento de Fred.
feito do meio do campo. Aos
38m. o mesmo Roberto ampliou para o Vasco. A três
minutos do fim, o América
diminuiu, através de um
pênalti que íoi cobrado três
vezes, em duas delas defenirregularmente
dido
por
Andrada.

INTERNACIONAL

(Sucursal i —
Salvador
Numa partida muito fraca
tecnicamente e disputada
sob fortes chuvas no estádio da Fonte Nova, o Bahia
empatou por 0 a 0 ontem
á noite e os dois times sairam de campo vaiados pelos
torcedores.
O jogo foi inteiramente
dominado pelas defesas, se
sobressaindo como o grande destaque o zagueiro Figueiroa, perfeito no trabalho de cobertura e seguro
na marcação dos atacantes
baianos. O arbitro foi o carioca Luis Carlos Félix, que

teve boa atuação, e a renda
somou CrS 89 mil e 240. com
um público pagante de ...
10 207 torcedores.
Os dois times jogaram
assim: Bahia — Zé Luis,
Ubaklo, Sapatão, Altivo e
Romero: Baiaco e Alberto;
Tirson, Douglas, Picolé
(Jorge CamposI e Marquinhos. Internacional — Sshneider, Edson Madureira,
Figueiroa, Pontes e Vacaria; Tovar e Dorinho; Tadeu tJoão Ribeiro i, Dante,
Sérgio Lima (Escurinho) e
Lula.
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CAMPO NEWI'RO

Edu e mIa rinho

Josá Inácio Wornach

mm m o estilo
de uma Seleção
A dupla Marinho e Edu tático preferido, deixando
vem sendo um surpreen- de utilizar o ponta-esquerda
•
dente — e eficiente — des- recuado e aproveitando
Edu, de características bem
de
Seleção
taque da nova
agressivas.
Zagalo. No inicio dos treiO mesmo ocorreu em renamentos, nem o próprio
técnico admitia que isso lação a Marinho e Marco
viesse a acontecer. O favori- Antônio. O lateral do Fluto de Zagalo para a lateral minense. mais experimentaesquerda era Marco Auto- do, já um jogadoi dn Copa
tinha
nio. Na extrema, Paulo Ce- do Mundo (1970),
a
garantida
conslera
praticamente
Flamengo,
do
sar.
De
rede
titular.
—
condição
o
titu—
a
priori
derado
pente, foi substituído — e
lar.
,
,
No entanto. Marinho e será muito dificil que volte
a ter vez na equipe prínciEdu, desde os primeiros testal a superioridade osentre
tanto
pai.
agradaram
tes,
os reservas que o técnico tentada atualmente por
decidiu alterar seu esquema Marinho.
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Vtn lateral que ataca
Cabelo corrido sobre o
rosto, olhar vivo, uma alegria infantil — Marinho é
um dos jogadores mais lmportantes no novo esquema
da Seleção Brasileira. Com
ele. Edu começou a treinar
entre os reservas e. juntos,
os dois criaram tantos lances vistosos e objetivos que
acabaram passando para o
time de cima.
O que você acha do
Edu?
E' bom demais. A bola
cm seu pé está sempre bem
protegida. Ele tem umas jogadas sensacionais. No inicio, eu mesmo era driblado,
quando pensava que ele ia
fazer uma coisa e surgia outra. Agora já sei tudo dele.
E por isso estou sempre colocado, na hora em que ele
quer me passar a bola. Outra coisa boa do Edu é que
não se preocupa em aparecer. Minha sorte é estar do
seu lado. porque deve ser
um terror ter de enfrentá-lo. O baixinho corre cm
zigue-zague com o maior
equilíbrio, fugindo com a
bola para o lado que escolhe. Como domina a jogada
com qualquer das pernas,
dificulta ao extremo o trabalho do seu m a r c a dor.
Gosto dc jogar com um
ponteiro como ele, porque
sua agressividade obriga
até mesmo o ponta-direita
adversário a recuar, para
ajudar na marcação. Isso
me facilita, pois com o extrema voltando, posso
avançar sem tanto perigo.
Marinho diz que antes
dos jogos gosta de conversar com Edu: "Quase sempre combinamos ficar um
pouco atrás, para ver como
joga o lateral adversário e
qual o estilo do ponta que

terei de marcar. Depois de
estudadas essas caracteristicas. decidimos a melhor
maneira de jogar. Lá em
Brasilia, quando o Edu entrou. acertamos logo que o
melhor seria ele partir para
cima dos haitianos. Eu iria
atrás, para trocarmos passes. Foi assim que imprensamos o Haiti em seu campo."
Marinho è Edu ganharam
suas posições com muita luta. Sabiam que Zagalo preferia Paulo César o Marco
Antônio.
— Todos — afirma Marinho — têm de brigar por
uma posição, e só continua
no lugar quem não falhar.
E' pensando assim que a
cada instante nie empenho
mais nos treinos, até nos
,individuais, que nao sao o
meu forte. Gosto mesmo é
de ficar brincando com a
bola.
Marinho, considerado um
dos jogadores mais puros
da Seleção, é írequentemente razão de brincadeiras dos
companheiros. Fala com um
acentuado sotaque nordestino e se casou recentemente
com uma moça de 16 anos.
"que
já pensa como adulta."
Gosta de ouvir músicas
modernas e compra muitos
discos estrangeiros — "mas
não entendo nada do que
eles dizem, o ifleu negócio
é o som."
Suas roupas têm muitas
cores, "porque preciso estar
ria moda." Seus modos simpies, a maneira aberta e
leal de dizer as coisas, fazem dele. na opinião de
muitos, um misto de Garrincha — pela humildade e
o desconhecimento da vida
— e Manga., pelas situações
engraçadas b confusas que
cria nas concentrações.
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Marinho diz que
pes de Edu está sempre bem protegida e lhe facilita os avanços
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Botafogo dará
Cr$ 35 mil por
mês a Zagalo
Numa reunião com o
presidente Rivadávia Corrêa
Mcyer Filho e os dirigentes
Maurício Porto e Marcelo Bcbiano, anteontem à noite no
Retiro dos Padres, o técnico
Zagalo assinou sen contrato
para dirigir o Botafogo até
dezembro do ano que vem,
recebendo CrS 35 mil mensais
de ordenado.
— Sc o Flamengo me
oferecesse um contrato ãe um
ano e meio, como pleiteava,
ficaria lá. Infelizmente, o
presidente Hélio Maurício
termina seu mandato no final desse ano e ainda não de-,
àiãiu se tentará ou não a recleição. Não tenho dúvidas,
porém, que as portas do Fiamengo ficarão abertas para
mim — frisou o treinador.
ALTO NÍVEL

Zagalo fez questão de explicar que sua transferência
em alto
foi toda resolvida
nivel.
Primeiro, porque o
Maurício
próprio Sr. Hélio
liberou
ao se ver
me
foi quem
impossibilitado dc satisfazer
minhas pretensões quanto ao
tempo de duração do contrato; depois porque ele mesmo,
sabendo do interesse do Boiafogo, procurou o presidente Rivadávia Corrêa Meyer
Edu conta que na última Filho
para contar o caso, auexcursão da Seleção à Euro- torizando-o
a entrar em enpa e África teve a alegria tenáimentos comigo — argude começar como titular.
mentou o técnico.
— Até agora é tudo luta
Nisso tudo - prossee todos são iguais. Depois
— quem sairá
Zagalo
é que o técnico define tudo. guiu
Pensando assim, comecei ganhando também é o Joucom vontade c a minha bert. Ele merece e está famaior sorte foi encontrar senão por onde ocupar esse
um lateral como o Marinho, cargo na Gávea. Falei com
um sujeito formidável. Joga o presidente Hélio Maurício
sempre ao meu lado e proque, inclusive, minha saída
cura me facilitar as jogauma chance
das. Com ele por perto, te- proporcionaria
Joubert se firmar na
nho mais confiança para para
treinador. S c u
tentar um drible ou fazer profissão de
nas
equipes infetrabaliio
uma tabela. Ele gosta de
apoiar e isso me beneficia riores foi excelente e os remuito. Para dizer a verda- sultados já estão senão prode, chego até a voltar para vados no quaáro titular. Ele
lhe dar cobertura, quando dará certo, não tenho dúvicie vai para a frente. Tenho c]as.
recuado com a maior velocidade. para ajudá-lo. Ele faz BOA NOTÍCIA
isso lá na frente comigo, e
p rocuro corresponder, faNo Botafogo, ontem à
zendo o mesmo quando há
tarde
em General Severiano,
necessidade de minha colaboração na hora da mar- a repercussão pela contratacação. Isso está saindo, uma cão de Zagalo foi muito boa
rotina. E, a cada jogo. va- entre os sócios e beneméritos.
— Isso me alegra — comos nos entrosar melhor.
Quero ser titular aqui e na mentou o treinador ao saber
Copa. Conversei com o Pele da notícia.
Fui bicampeão

JJm ponta que agride
Com 24 anos de idade, 68
quilos dc peso e uma vontade de jogar como nunca teve, Edu acredita que finalmente chegou a sua vez de
se consagrar ria Seleção.
— Confesso que já estava
ficando com alguns complexos. Estou na Seleção desde
1966, quando ainda menino
pensei cm ser campeão do
mundo. Depois houve aquele vexame todo. O nesso lime, por mais que procurasse acertar, errou sempre.
Fomos desclassificados na,
Inglaterra. Minha única esperança era participar, como titular, de outro Mundial. Os anos passaram. Na
última Copa, com João Saldanha, estive nas eliminatórias. Mas um dia Zagalo
assumiu o comando da Seleção e colocou seu esquema
em campo. Fiquei logo sabendo que não seria titular,
pois ele falou que preferia
o ponta-esquerda recuado.
—¦ Mesmo assim — continuou :— ainda procurei lutar pela posição, depois que
o Arilson foi dispensado.
Viajamos para o México e
lá senti que não havia possibilidade de entrar na
equipe. Isso desestimula a
gente. Talvez resida aí uma
falta de motivação que me
vinha prejudicando em seleções. No Santos, sempre
estive bem. Tanto nas duas
pontas, como até na meiaesquerda. Mas o que realiza
mesmo o jogador é ser feliz
na Seleção Brasileira. Eu
sabia que Zagalo preferia o
ponta recuado. Não quis, no
entanto, mudar a minha
característica, porque, do
que gosto mesmo é de partir para o gol, e não de fugir dele.
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- foi Pele quem apresentou
Botafogo como jogador
Edu ao Santos, quando o jo pelo
nos anos de 61 e 62 e tamgador chegou1 ainda criança bém bicampeão, como treivindo de Bauru, onde seu
nador, na Taça Guanabara e
pai era amigo do velho do Campeonato Carioca, em
Dcndinho, pai de Pele — e
disse a ele que não preten- 67 e 68.
Quanto ao preparador
dia mais ser reserva. Felizmente tudo está saindo Admildo Chirol, os ãirigenbem, e não quero mais ser tes áo Botafogo fizeram-lhe
aquele Edu de ficar só na também o convite para reinfrente, esperando a bola. gressar no clube, mas as baAgora podem me observar: ses financeiras áo seu conestou sempre junto com o trato ficaram para ser estuMarinho, no maior diálogo dadas após a Copa ão Mundo futebol, com bola aqui, áo, como ele próprio solicitou.
bola lá dentro do gol.

Argentina empata com time
de Córdoba e vai à Europa
Buenos Aires lAP-UPI-JBi — O
zagueiro Roberto Perfumo, cedido pelo
Cruzeiro, de Belo Horizonte, foi o
maior destaque do selecionado argentino que empatou de 1 a 1 com a
equipe do Belgramo, de Córdoba, no
último jogo da Seleção antes de embarcar para a Europa.
A atuação de Perfumo foi fundamental para o bom desempenho de
seus companheiros de defesa que atuaram com mais tranqüilidade, graças
à categoria e experiência do zagueiro.
O ataque da Seleção, entretanto, mos-

trou-se sem a menor objetividade,
sendo que faltaram vários titulares
que ainda não se apresentaram.
Ardilles, aos 18 minutos do segundo tempo, marcou para o Belgramo, enquanto Poy. aos 28, empatou
com um bonito gol, após jogada de
Perfumo.
A Seleção Argentina atuou assim:
Santoro: Glaria, Perfumo. Togneri e
Sá; Brindisi, Telch iPoyi e Squco;
Balbuena, Kempcs c Houscman (Ber-

toni).

Bulgária tem lista dos 10
gueiros — Ivkov, Ponev, Ivan Zafirov.
Vèllchkoy, Kordov. Zhechev, Stankov,
Stoikov. Aladjov. Vassilev. Dimitrov,
3ancl.ev; Médios — Kolev, Borisov,
Sol-Olov. Barzov, Stoyanov, Nikodimov,
Panov, Tishanski. Bonev; Atacantes
— Vassilev, Alexandrov, Vesselinov,
Zheliaskov, Goranov, Milanov, Atanas,
Grigorov. Nikola, Dimitar, Denev, Simov e Dimitrov.

Sofia i UPI-JB i — A Bulgária
anunciou a relação dos 40 jogadores
convocados para integrar sua Seleção
que disputará a próxima Copa do
Mundo. Entre eles, sete integraram
o time que recentemente perdeu para
o Brasil, no Maracanã.
Os 40 relacionados são os seguintes: Goleiros — Goranov. Staikov,
Yordanov, Zafirov e Simeonov; Za-

Uruguai perde da Austrália
-sta altura a Austrália já ganhava de
1 a ü, gol marcado por Ray Bartz cm
chute de longe.
Se a violência já era grande, aumentou ainda mais quando o Uruguai
teve um gol de Morena anulado. De¦.sperados, os uruguaios foram á
.'rente na tentativa do empate. E acabaram sofrendo o segundo gol, autoria de Peter, aos 40 minutos do segundo tempo.
O Uruguai formou com Fernandez; Desimone, Garisto, Gonzales e
Gardaccio; Zorycz, Gimenez e ManMorena, Gomes e Ruben
tegazza;
Corbo.

Sidnci i AP-JB i — O árbitro
ameaçou encerrar a partida, o público
vaiou intensamente, mas nada disso
Impediu que os jogadores uruguaios
deixassem de distribuir socos e pontapes, em mais uma demonstração de
ndisciplina, por ocasião do jogo de
ontem, quando foram derrotados pela
fraca Seleção Australiana, dc 2 a 0.
Os uruguaios atuaram com grande violência desde o início c o juiz
Campbell resolveu expulsar o zagueiro Luís Garisto. Isto foi o suficiente
para que a partida degenerasse, obrigando o juiz a ameaçar o seu encerA
ramento por falta de garantias.

Haiti e Chile termina 0 a 0
voltou a atuar mal, com destaque apenas para Philippc Vorbc.
O Chile formou com Vallejos; Machuca, Herrera. Berly.e Bigorra Paez.
Valdcz e Oc.ias; Sérgio Ahumada,
Bamboa (Yavar) e Veliz.
O Haiti teve Piquant; Bayonnc,
Jean Joseph, Augustc e Sergc Ducoste; Frltz André, Philippc Vorbc c Edy
Antoine; Dcsir, Sannon e Gui St. Vil
(Leandro I,

Porto Príncipe (UPI-AP-JBi — As
25 mil pessoas presentes no Estádio
Nacional vaiaram insistentemente os
Selecionados do Haiti c do Chile que
empataram de 0 a 0 e proporcionaram
um péssimo espetáculo de futebol
O time chileno, ainda sem os seus
principais jogadores, entre eles Figueroa e Caszely, decepcionou completamente, mostrando um time lento, com
falhas na defesa e um ataque sem a
A equipe local
menor objetividade.

Radiofoto AP

-?í

A-AAAA

:AA..:AV"A
'.'¦¦'¦'¦¦:'-'?'¦$
:"¦¦' AA'A''".'¦'¦ A

AAÍ:

Gomez (E)

'foi

-'''.:''yyyyy,--:
''''::ty?¦•'¦-•¦

Ji_i_f

» ¦',¦.

A«A'.<: * *. _*«&¦•¦.¦: .

SCREVI aqui que o melhor a se
1~7 fazer em relação a Paulo César é
ri
resolver seu problema em termos
J—J subjetivos, em termos de aproveitamento técnico e tático — enfim, cm
termos de Seleção. Mas vejo que o velho
debate emocional na base de caráter ou
dc racismo continua galopando firme.
O próprio Paulo César não ajuáa em
nada sua causa, pois ontem, chegando
de um descanso áe ãois dias no interior,
mais uma vez, no treino
leio no JB que,
da Seleção, "prejudicou sua equipe, ãeslocando-se constantemente para o .meio e
embolando com Ademir da Guia, Leivinha e Carbone".
do
Adiante, leio ainda que, depois "adtreino, mostrou-se amuaão, dizendo:
mito ser reserva na ponta esquerda mas
não no meio do campo, onde sei que tenho meu lugar".
Quem conhece P. C. sabe que todo
este desprendimento em ser reserva na
ponta esquerda é justamente porque ele
não quer jogar ali nem amarrado: meteu-se-lhe na cabeça a idéia de que é
meia-armaãor e não há naãa que o convença áo contrário — nem ponáerações
do técnico, nem criticas da imprensa,
nem mesmo a eviáéncia simples ãe que,
afinal, ele foi convocaão para a Seleção
na posição áe ponta-esqueráa.
Enfim, Paulo César ê seu pior inimigo. Como eu áizia ãepois ãe pela primeira
vez, no ano passaáo, ter tião oportuniãaãe de uma conversa longa com ele: Paulo
César, talento fabuloso, temperamento
tortuoso.
* * *
técnico iugoslavo Miljanic observava a seu amigo Hans Henningsen depois do último treino em
O
conjunto da Seleção que os problemas do Brasil continuam onde sempre
estiveram: no gol e no meio da defesa.
Que um áe nossos problemas está no
é
gol coisa sabida há muitos anos, áesáe,
no minimo, a aposentadoria de Gilmar.
Mas com o aparecimento de Luís Pereira
na última excursão à Europa supôs-se
que pelo menos a zaga central, que tantos sustos nos valera em 1970, estivesse
em boas mãos.
Pois não é, senhores, que o Pereirão
de-repente começa a ratear? E a seu lado
Piazza continua' aquilo que sempre foium jogador inteligente, de excelente toque de bola. bom senso de colocação, mas
um. quarto-zagueiro obviamente improvisado, sem a energia, sem a velocidade c
sem o jogo de cabeça indispensáveis à posicão.

Minha esperança é que, como me dizia outro dia um membro da Comissão
Técnica, Luís Pereira recupere sua melhor forma na própria Copa. A Comissão
está convencida de que o Pereirão" é homem ãe competição".
Mas, até lá, que suspense, meus senhores.
OR falar em Miljanic, diga-se a
7") bém da verdade que jamais em tor* da a história do futebol mundial
-*se viu um espião tão bem tratado.
Ele não apenas assiste a nossos treinos
como come e dorme na concentração brasileira: já é amigo de alguns jogadores,
conversa longas horas com Zagalo, conhece por fora e por dentro os problemas
ãe nossa Seleção.
Mas nem assim Miljanic esta convencido ãe que viu tudo o que deveria ter
visto. Pelo menos era o que ele conjessava ontem ao repórter Dácio de Ameida.
.
.. . ,
— Meu amigo Zagalo e muito inteligente. e acha que está me enganando,
mas não está não. Será que ele pensa que
eu acredito que a Seleção que ele escalou
contra a Grécia c a titular? Não é nao.
Eu tenho olhos para ver e já percebi que
esta Seleção não é a titular. E olhe: não
estou méref&rinão só ao Nelinho.
Fica então para o leitor o jogo de adivinhacão: a quem e a quantos Miljanic
estava se referindo?
DE PRIMEIRA: O botafoguensè Dirceu vem se comportando de forma altamente elogiável na Seleção Brasileira.
Ele sabe e todos sabem que esta na usta
de cortes, mas nem por isso mostra revolta ou desanimo: não só está sempre
com um sorriso no rosto como, mais cio
com
que isto, continua a se empenhar Foi a
treinos
//
os
todos
em
dedicação
melhor possível a reação no Botalogo a
contratação de Zagalo e Admildo Chirol.
Para completar a trinca de ex-rubro-neCésar •-gros fica faltando apenas Paulo
esta
ninguém,
que, não é segredo para
doido para isso mesmo /// Inconfidências do técnico Miljanic: tao logo asmesmo
suma no Real Madri vai liberar
"criar casos",
de
acusa
Netzer, a quem
e está de olho em atacantes brasileiros
de ascendência espanhola. Lembraramlhe Leivinha, mas ele respondeu que na
Espanha centroavante tem que ser muito brigão e pouco técnico.
# Campo Neutro está diariamente às
8h 45m na RÁDIO JORNAl. DO BRASIL.
Sábados e domingos, às 21 horas.

um dos mais violentos jogadores ão time uruguaio

Você é obrigado a pagar impostos, taxas e
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Brasil enfrenta a Grécia à tarde no Maracanã
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Màntsndo Edu na ponta esquerda e escalando César mai"
uma vez no comando do ataque,
o treinador brasileiro deixa entender que sua equipe jogará um
futebol de agressividade. O técnico Panagoulias promete um adversáriò que se cuidará na defesa
e só avançará cm contra-ataques
— cautela de todas as Seleções
que enfrentaram a do Brasil até
agora. Na preliminar, a Seleção
Brasileira dc Amadores cnfrénfará o São Cristóvão.

Com Zagalo fazendo mais
uma experiência — Nelinho será
i titular da lateral direita — a
Seleção Brasileira joga hoje às
IGli 45m no Maracanã, contra a
da Grécia, no sexto teste dc seu
orograma dc preparação para a
Copa do Mundo. O juiz, cujo estilo de arbitragem é uma das
atrações cia partida, será o francês Robert Wurtz, auxiliado pelo
inglês Patrick Partridge e o colombkmo Guillermo Vclazquez.

Zagalo níúcl ti a equipe
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César, confirmado no comando do ataque, tem. esperanças em muitos cruzamentos de Jairzinho da linha de fundo

Treino na Gávea
foi além da
mera recreação
A Seleção Brasileira realizou ontem à
barde na Gávea um treino recreativo, mas os
jogadores Marinho (Botafogo), Jairzinho c
Paulo César (Inter) fizeram puxados exercicios com o preparador físico Admildo Chirol,
o que chamou a atenção até dos demais
membros da Comissão Técnica.
Como sempre acontece em vésperas de
partidas, os jogadores fazem uma recreação
leve, cujo único objetivo real é tirá-los da monotonia da concentração do Retiro dos Padres. Marinho, Paulo César e Jairzinho pediram no entanto a Chirol que os exercitasse
de modo diferente.

Os gregos voltaram do treino dizendo que jogarão no contra-ataque

Marinho (S) só espera jogar
ar o time
para não mais
Satisfeito com suas atuações nos treinos de conjunto realizados até agora pela
Seleção Brasileira, Marinho
(Santos r diz que não tem
de entrar na equipe,
pressa
"mas
quando tiver minha
char.ce, não pretendo sair
mais."
Confesso que realmente estou tranqüilo c coníiante porque atravesso boa
forma física e técnica. Uma
coisa sempre disse, desde
que vim para a Seleção Brasileira: não estou aqui para
ser eterno reserva. Tanto
faz atuar de zagueiro centrai ou na quarta zaga, mas
luto para ganhar uma posição — afirmou o zagueiro
do Santos.
ALEGRIA
Sem conter sua alegria
diante dos comentários favoráveis sobre seu treino de
anteontem, Marinho declarou:
Zagalo conversou co-

rriigò e me explicou que teoportunidade
minha
rei
num desses próximos amistosos. Piquei contente dc
merecer essa atenção. O técnico explicou que só não me
colocaria de saida no jogo
contra a Grécia porque precisa observar primeiro o Nelinho e não quer mudar dois
ao mesmo tempo, na defesa.
Marinho disse também
que Zagalo não quer fazer
muitas experiências na partida dc hoje, em face da
presença do técnico iugoslavo Miljanic.
Para o zagueiro, é indiferente jogar em qualquer das
duas posições de beque de
área.
— Não digo isso porque
esteja louco de vontade de
entrar no time. Jogo indistintamente numa e noutra
posição, e não sinto diferença, desde que as funções
de combate, marcação e cobertura sejam coordenadas
com os demais companhei-

ros da defesa — argumenfcou.
A respeito dc sua boa forma, Marinho confessou:
A verdade é que no
não treinaSantos quase
mos. Lá é(Como no Botalogo: jogo èm cima de jogo.
Paulista
No Campeonato
estive em forma semelhante á que exibo agora. A defesa do Santos, acostumada
a sofrer sempre muitos gols,
não levava mais do que um
por partida. No Campeonato
me maNacional, porém,
chuquei. Muitas vezes atuei
até contundido porque o time precisava de mim.
E acrescentou:
Quando cheguei na Seleçâo Brasileira, não estava
bem. Tinha meu tornozelo
direito machucado e não
faltou quem dissesse que eu
poderia ser cortado. Minha
alegria maior é ter superado tudo e hoje já não ser
mais cotado como um eterno e simples reserva.

Nossos depósitos a prazo fixo
oferecem uero certo

tancia às mesmas seu trabalho
seria prejudicado:
Lembro-me de que, antes
da Copa do Mundo do México,
um jornalista francês, após ura
coletivo da Seleção, em Irapuato,
ficou nos perguntando: "Mas é
com esse time ai que vocês pretendem se sagrar campeões?"
Encerrado o jogo com a Itália,
esse mesmo jornalista estava no
vestiário brasileiro, sem saber o
que dizer quando me viu.
DEFESA AINDA PREOCUPA
Zasralo diz qu* continua observando atentamente a defesa da
Seleção, pois acha que ela ainda
tem de corrigir falhas. Não inclividualiza as críticas, falando apenas dc forma genérica, mas por
suas palavras observa-se ouc Luís
Pereira c Piazza ainda necessitam
de um melhor èntrosamento, Ov
dois estão abrindo muito espaço,
permitindo que o adversário ataque de forma perigosa. Os avançcs de Luís Pereira e de Marinho, às vezes desordenados, tambem o preocupam, mas acha ciuo
até o início da Copa todos esses
problemas estarão superados:
Temos ainda mais dc um
mês antes do joao de estréia e, até
lá, a Seleção estará no ponto.
Jogando hoje Marinho, do
Santos, apenas Dirceu e Renato
ficarão aguardando uma oporturudade de atuar nos amistosos que
a Seleção vem fazendo. Mas é provável que aqueles dois jogadores
não sejam testados antes da vípgem para a Alemanha, o que não
significa que estejam ameaçado*.
Quem por acaso não tiver
oportunidade agora, não se deve
sentir, com isso, prejudicado. Tratar-se-á, certamente, de quem já
conheço bem da excursão que a
Seleção realizou no ano passado
à África e à Europa.
Essa frase significa que Dirceu, oue muitos já consideram como um dos candidatos mais certos an corte, talvez continue na
Seleção.

ao na clefeísa

G regos

DISPOSIÇÃO
O preparador gostou da disposição dos
três jogadores e organizou alguns exercícios
de maleabilidade, usando a bola como motivação. Depois, orientou uma sessão de ginástica abdominal e todos saíram satisfeitos.
Os demais se limitaram a batei1 bola e fazer, por conta própria, alguns exercícios. Ciodoaldo preferiu dar seis voltas, correndo, em
redor do campo.
Ademir da Guia, machucado no joelho direito, num choque com Clodoaldo no coletivo
de anteontem, foi o único que não trocou de
roupa, sendo poupado.
A Seleção Brasileira recebeu a visita de
Garrincha após o almoço de ontem. Os jogadores ficaram muito alegres em rever o excompanheiro, convidado a almoçar hoje com
o time.
Pela manhã, atendendo a pedido de uma
emissora de televisão italiana, os jogadores
gravaram um tape tocando e cantando sambas-enredos. Canto e bateria tiveram a participação de Jairzinho, Marco Antônio, os dois
Marinhos, Wendell, César e Rivelino.
Após a partida de hoje, todos serão liberados. Os cariocas se apresentarão amanhã
às 17 horas no Galeão, a fim de seguirem para
São Paulo. Os paulistas têm ordem de se reunir ao grupo às 20 horas, no Hotel Danúbio,
onde a delegação ficará hospedada. Os gaúchos Valdomiro e Paulo César, e os mineiros
Piazza e Nelinho, aproveitarão a folga no Rio,
pois não têm tempo para ir a seus Estados.

Além de experimentar Neliriho, que jogará, de início, no lugar de Zé Maria, Zagalo confirrriòu ontem a intenção de também
dar esta tarde, contra a Grécia,
uma oportunidade a Marinho, do
Santos, durante a partida. Não revelou entretanto se no lugar dc
Luís Pereira, como é mais provavel, ou no de Piazza.
— Só não afirmo que o Marinho entrará no segundo tempo
porque tudo dependerá das circunstancias do jogo — disse o técnico. Zagalo deixou claro que, se
não lançar o zagueiro do Santos,
hoje, o fará contra a Áustria, na
quarta-feira, em São Paulo.
NÃO CRÊ EM VIOLÊNCIA
O treinador disse não estar
preocupado com os comentários
dc que a Grécia pratica um futeboi violento. Particularmente, não
acredita nessa possibilidade mas,
se ela realmente se concretizar,
diz que os brasileiros saberão como se defender.
Quanto ao fato de o técnico
grego ter afirmado que sua Selecão jogará os primeiros 30 minutos na defesa, para estudar as falhas do Brasil e só aí atacar, comehtou sorrindo:
— Só espero é que dentro
dessa meia hora ele não aprenda
bem a lição. Aliás, todo mundo,
contra o Brasil, fala muito antes
do jogo c depois acaba atuando
apenas na defesa, como tem acontecido nos amistosos que estamos
realizando. Sc isso também vier a
acontecer na Copa do Mundo,
será muito bom. É sinal de que
não perderemos os jogos.
Zagalo acha que a Seleção
esta-se tornando, a cada amistoso. mais forte, exatamente como
previa por ocasião da convocação
dos jogadores e quando traçou
todo o programa de treinamento
com os demais membros da Comissão Técnica. As críticas que a
imprensa, inclusive a estrangeira,
vem fazendo não o atrapalham.
Afirma que se fosse dar impor-

Domazos, 31 anos, é considerado o cérebro da equipe. Ele terá
a função dc armar e orientar o time:
— Trata-se de um jogador de
extraordinária habilidade, muita
experiência e excelente visão do
jogo. Numa comparação naturalmente feita, eu diria que ele é o
nosso Gérson.

Apesar de armar seu time
num forte esquema defensivo,
com quatro homens no meio-decampo, o técnico da Grécia, Panagoulias, acredita que o público terá um bom espetáculo hoje à tarde, e anuncia que vai tentar o gol
baseado em sua principal arma, a
velocidade nos contra-ataques.
Diz Panagoulias que sua
equipe normalmente joga na defesa, esta tarde reforçada ainda
mais, tendo em vista que o adversário é o Brasil. Delikaris e Antomiaclis, um ponta-de-lança alto e
com boa visão de gol, serão os unicos a permanecer na frente.
MUITA PROTEÇÃO
O treinador pretende dar
muita proteção aos seus' zagueiros, novos e ainda inexperientes:
Tive de alterar toda a defesa, inclusive o goleiro, porque
este foi o nosso ponto fraco nas
eliminatórias. Perdemos para a
Iugoslávia devido a falhas incríveis dos zagueiros — explicou.
Terzanidis funcionará como
o libero da equipe grega, com a
função especial de não dar espaço para Rivelino chutar a gol. Ele
terá o auxílio de Sarafis, Elefterakis e Domazos.
Já soube, e inclusive vi o
ano passado, que os atacantes
brasileiros sentem dificuldades em
penetrar numa defesa firme, com
marcação homem a homem.

PROBLEMAS
Ontem, mais uma vez, a dclegação grega trouxe problemas
para o representante da CBD que
a acompanha. Com treino marcado para o Forte São João, na
Escola de Educação Física do
Exército, não apareceu e nem deu
explicações.
Com anuência da CBD, os
visitaram o Maracanã, pagregos
ra "reconhecimento do gramado",
e sob o compromisso de não bater bola.
Mas desrespeitaram a determinação, apesar dos protestos dos
funcionários do estádio que estavam fazendo a marcação das liilhas e corte na grama.
Após o treino foram passear
em São Conrado e na Barra da
Tijuca.
Amanhã pela manhã a delegação grega irá a São Paulo, para conhecer a cidade, retornando
ao Rio terça-feira à noite quando, então, voltarão à Grécia.

BRASIL

GRÉCIA

Leão
Pereira
Piazza
Nelinho
Clodoaldo
(Botafogo) Marinho
Jairzinho
(Inter) Paulo César
César
Rivelino 10
Edu 1
Luís
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Economopoulos
Pallas
losifidis
Kambas
Syneftopoulos
Terzanidis
Sarafis
Elefterakis
Anloniadis
Domazos
Delikaris
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de vanguarda
í> Winhipeg Ballet apresentará no Rio um repertório mostrando as tendências de um grupo de formação clássica que se expressa numa coreografia
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Faqueiro Hercules
24 peças inox. cabo
colorido em baquelite,
Ref. 755

Tesoura Elétrica

Visite Vitória e hospede-se no Helal Hotel.
Reservas pelo tel. 224-6089.

TV Philco

Importada.
Novidade mundial,
economiza tempo,

263

- 43 cm.

A vista 1.290,00
ou 10 x 159,10

29,50

Rádio Philco

B 468 - I faixa.

Secador de Cabelo

A vista 145,00
ou 5 x 32,63

Span-Jet

t Vista 145,00
ou 5 x 32,63
— ¦

Bateria Marmicoc

SUPREMA - 28 peças,
o melhor alumínio do mundo.

A vista 395,00
ou 10 x 48,72
íog» de Café

Tarmc-Ray, dacoraçío Tátifus ..
vai ao temo, 6 ylc*f«s » ^pratos.

29,50

'*
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A forte tradição clássica do Canada's Royal
Winnipeg Ballet, ()ue est r c i a quinta-feira no
Teatro Municipal para
uma temporada que se
estenderá até o dia 8, é a
base de um repertório em
que A Bela Adormecida,
momento exacerbado do
classicismo coreografico,
se integra a What to do
Till the Messiah Comes?

e The Ecslasy of Rita
Joe, duas visões inqitietantes do ballet motlerno. Na sua temporada
brasileira, b Ganadá's
Royal Winnipeg Ballet
apresentará um repertório que procura abranger
as diversas tendências de
um grupo que apesar da
formação clássica se expressa numa linguagem
corcográfica sintonizada

íuJu

com os melhores grupos
de vanguarda.
O ballet canadense
foi fundado em 1938 na
pequena cidade de Winnipeg, no meio-Oeste do
pais, pelas coreógrafas
inglesas Gwenety Llody e
Betty Farrally. Ate 1949
a companhia teve apenas
a preocupação de formai*
os seus quadros c neste
a n o proíissionalizou-se,

armário modulado

¦—

—r-S*K___fc^_.

Batedeira de Bolo GE
A vista 229,00
ou 5 x 51,80
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A MAIS DE VISITAR E COMPRAR NAS
LOJAS E SUPERMERCADO HELAL

A vista 79,50
ou 5 x 18,21
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Toca-Disco Zilomag

Ervilha 'ãOO.ar.
e/cenaun
Dalioia

Mi.

o nome diz tudo!
Pagamento em 5 vezes sem aumento
ou em até 24 meses.

""~

Relógio Seiko

c/ Rádio
Pilha e luz.

A Vista 395,00
ou 10 x 50,00

¦ "¦¦

para senhoras
Garantia mundial 12 mesos.

A vista 295,00
ou 5 x 66,43
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Peça, por telefone, sem compromisso,
a visita de um representante

Wscuito Cream Cracke
Plraque

1/2 k;

1,8S
4,35
$6 HO SÜPERMEI-éADO

bem bolado

Mundial c/ fio

'

24,50

tr .. .Ipanema: Rua Visconde de Piraiá, 282 PABX • 224-7782
Ent DBUS^nflamos Ru0 do A|fândega 322, 324 o 326 Supermercodos Helal - Rua S. Fco. Xavier, 173
, Rúa da Alfândega, 325 Funcionamento de V a domingo
; "Rtia 7 de Setembro, 145, 147 e 149 Vitória E.S:: Rua Jerônimo Monteiro, 1/7 e 181
Rua Buenos Aires, 259/261 Rua Duque de Caxias, 115/121

Gelli @

Av. Copacabana, 1032 - Tel. PBX 257- 8090
Rua Barata Ribeiro, 814 a 818 Tel. 255-3570
Rua Conde de Bonfim, 208-B Tel. 248-0547
Rua Dias da Cruz, 413 - Tel.: 249-3175
Petrópolis: Magazin Gelli - Tel. 42-0343

Diariamente até às 22 hs. - sábados até às 18 hs.
Estamos atendendo solicitações de
telefones
Para NITERÓI- visitasi sem compromisso, pelos

235-7014-255-3570
Entregamos sem qualquer despesa
./*.*

recebendo dois anos mais
tarde o royal charter,
tornando-se assim a primeira companhia real da
Comunidade Britânica.
As constantes viagens
aos Estados Unidos e Europa acabaram por consolidar o prestígio do Canada's Royal Winnipeg
Ballet que cm sucessivas
apresentações no exterior provou que um grupo de porte médio pode
atingir repercussão internacional, desde que
mantenha coerência (e
oualidade) no repertório.
A crítica francesa destacou, quando da participação da companhia no
Festival Internacional de
Dança dc Paris, em l!)li8,
que Pas de Action — que
será mostrada no Kio dia
4 na vesperal das 16h
30m c à noite às 21h —
como "uma sátira curiósíssima sobre os cânones
clássicos." Esta utilizacão do clássico como base dc trabalho possibilitou ao ballet canadense
uma maleabilidade dc
programas que entusiasma, invariavelmente, o
público. Os ingressos para as apresentações no
Municipal estão à venda
na bilheteria do Teatro
aos preços dc: CrS 420,00
(seis lugares), frisas c
camarotes; CrS 70,00 poltronas e balcão nobre;
CrS 40,00 balcão simples;
CrS :í5.0ü galerias e Cr$
15,00 estudantes.
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TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Sob os auspícios do Governo do Estado da Guanabara

VINHOS
EM BAIXA
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VENDA

A excepcional safra
vinícola do ano passado na
França está sendo responsável
por uma queda acentuada
nos preços dos vinhos, não
apenas na Europa, mas
também nos Estados Unidos
— o maior importador
do produto.
A média da baixa de preços
foi de 50%, incidindo
principalmente sobre os
bordeaux. Os toneis (1 152
garrafas) vendidos em
73 por 12 mil dólares, estão
sendo negociados este
ano por 6,5 mil dólares.

O BALLET DA

^-fDE PARIS ^^
De 7 a 17 de junho

A queda dos preços,
que surpreendeu os mais
experientes negocistas
do vinho francês, não chegou
a apanhar de surpresa o
Barão Philippe de Rothschild,
o maior produtor francês,
que sempre achou os preços
ficticiamente altos

Completo -140 figuras

- NOTRE DAME DE PARIS
Coreografia Roland Petit
Figurinos Yves St. Laurent

- TOISEAU DE FEU
- SCHERZO FANTASTIQUE

PAULISTA

Coreografia Jerome Robbins

-

CAPRICCIO

George Balanchine

- LE SACRE DU PRINTEMPS
Coreografia Maurice Béjart

- LE LAC DESCYCNES (-vatòs)
Versão de Vladimir Bourmeister do Teatro Kirov de Leningrado (URSS)

ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

ASSINATURAS
A -

6.a feira 7/6.

às 20.30

-

Si3feira 13/6 às 20.30

-

Le Lac des Cygnes

Programa Stravinsky. (Capriccio - Scherzo - L'oiseau de Feu - Le Sacre du Printemps)
B -

-

Notre Dame de Paris (Estréia de Cala)

às 20.30

3." feira 11/6,
è.a;feira..i4/6 às 20.30

-

às 20!30

Sábado 8/6,

-

Notre Dame de Paris

Programa Stravinsky (Capriccio - Scherzo - L'oiseau de Feu - Le Sacre du Printemps)
C —

Domingo 9/6, às 16;00
4." feira 12/6 às 20.00 —

-

Notre Dame de Paris

Le Lac des Cygnes

As vendas de televisão a corei
caíram assustadoramente no último mês, justamente quando as íábricas esperavam uma grande saicia do produto, por estar-sc aproximando a época da Copa.
A.s causas apontadas são a manutencáo cara e diiicil e a inexlstôncla, no mercado carioca, de pecas de reposição — o que obriga os
aparelhos engulçados a uma espera que vai até 15 dias, enquanto a.i
peças não chegam de São Paulo.
ZIGUEZAGUE
Roberto Moriconl e o marchand
Luis Caetano Queirós embarcaram
dia 3 de maio para uma viagem de
trabalho que inclui a Cidade do México, Nova Iorque e Paris.
O Sr. Mário Garnero toma posse como presidente do Sindicato
da Indústria Automobilística dia 14
de maio.
Termina hoje a temporada de
Tem e Dito no Number One. Terea-Ieira, a boate estréia o conjunto de Waldir Calmon (revivendo os
tempos da Boate Arpègei, com música para dançar, apenas.
IMPOSTO

DE

RENDA

Uma das primeirs providencias
a ser tomada dentro da chamada
reíormà tributária é a que vai obrigar, através até de punição severa, os empregadores a entregarem
uo prazo os comprovantes de rendimehto de seus funcionários.

"F1NESSE"

Coreografia Maurice Béjart

DIFÍCIL

A Sra. Mimi Lafer
convidou duas amigas para
jantar no novo restaurante
paulista Marakesh.
Comeram realmente miáto
bem e, quando terminaram,
pediram a conta. Depois
de uma longa espera,
veio o maitre e, cheio de
mesuras, comunicou que era
oferta da casa.
Mimi, achando que
estavam fazendo confusão,
deixou seu cartão e
endereço, para que a conta
fosse enviada quando o
equívoco se desfizesse. No
dia seguinte, revebeu
uma braçada de rosas com
um amável cartão, em que a
direção do Marakesh se
confessava honrada com a
presença de tão ilustres
clientes.
Um mês depois, chegou
a nota: Cr$ 3 200,00, pelo
visto com juros e correção
monetária.

A medida vem atender uma série de reclamações de declarantcs
que não puderam entregar suas
declarações no prazo por falta do
documento, retido nas empresas
em que trabalham.
CONTRAPONTO
June Weir; editora-chefe do U/omey\'s Wear Daily, adiou para o clia
10 de maio sua chegada ao Rio. .
Circulando em
Consuelo Crespi.

Nova

Iorque

A Cqndessa Agusla, ex-mulher
do jogador brasileiro Germano, fazendo uma geral na clinica do Dr..
Pitanguy.
"BUSINESS"

INTERNACIONAL

A Ford investirá 1,7 bilhão dedólares fora dos Estados Unidos,
até 1975 para o lançamento de no-1
vos modelos.
Japoneses e árabes cada vez"
mais próximos: a Honda estuda aj
instalação na Arábia Saudita de'
uma fábrica de montagem com ca-'
pacidade para produzir anualmen-'.
te 5 mil motocicletas e 5 miLcaminhões.

ASSINATURAS f: PRI COS
LOCALIDADE
C '
FRISA/CAMAROTE

cr$ 5.900,00

crS 2.500,00

C"r$ 3.500,00

POLTRONA

cr$

«40,00

crS

500,00

cr$

360,00

BALCÃO NOBRE

cr$

750,00

cr$

500,00

cr$

360,00

BALCÃO SIMPLES
Setor Vermelho

cr$

240,00

cr$

100,00

cr$

130,00

BALCÃO SIMPLES
Setor Azul

crS

210,00

cr$

140,00

cr$

110,00

BALCÃO SIMPLES
Setor Amarelo

çf$

70,00

cr$

40,00

cr$

40,00

GALERIA
Selor Vermelho

cr$

65,00

c'r$

45,00

cr$

45,00

GALERIA
Setor Azul

cr$

60,00

cr$

40,00

cr$

40,00

GALERIA
Setor Amarelo

cr$

40,00

cr$

32,00

cr$

32,00

GALERIA
Setor Branco

cr$

18,00

crS

16,00

cr$

16,00

Vendas é financiamento no Banco Francês Brasileiro
À Rua da Assembléia, 58
A partir do dia' 29 de Abril
Será permitido o ingresso de crianças nas recitas noturnas.
O espetáculo não será lelevisado.
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Dias 29 e 30 de Abril - Preferência na com pia para os assinantes
da temporada Royal Ballet.
- MÁRCIA BARBARÁ - DALAL ACHCAR
PRODUÇÃO L REALIZAÇÃO EMPRESA TEATRAL VIGCIANi
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Um dos primeiros nomes a ser anunciado como presença ;
certa no carnaval do ano que vem é o de Elke Sommer
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O jogo da moda
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Diminua suas
medidas
sem mudar
sua rotina
Não é necessário ficar ligada
a urna tomada. Pode ser usada
«m casa, no trabalho, em viagem, passeio ou ginástica, onde
e quando V. quiser.

CINTAS CLACILA
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o diplomata Nei Oliveira, seorétáirlò cia Embaixada do Brasil
ria Polônia, está no Rio lamentai.do-se da perda de um quadro de
Slgaud, que levara quando assumiu
o posto e que ficou retido, agora,
jã integrado ao acervo cultural du
pais.
De volta ao Brasil, depois de
uma temporada em Paris, o Sr. José Halfin.
O filme A Estrada Sobe, apesar
de convidado, não poderá participar do Festival de Carmes. Só terá
sua primeira cópia pronta na segunda quinzena de maio c o festivai exige sua presença até o dia
30 deste mès.

"LIMPEZA" OFICIAL
As revistas de órgãos oficiais
deverão atravessar, brevemente, um
outro período dc limpeza. E' que o
novo Governo é favorável à redução drástica do número dessas rcvistas dc órgãos públicos, que não
cumprem sua função e servem apenas para promover seus titulares.
O ox-Mlnistro Jarbas Passarinho foi quem deu o primeiro passo nesse sentido, suspendendo a
circulação, de uma só tacada, de
mais de 100 revistas do MEC, aigumas das quais gastavam, por número, uma média de CrS 100 mil.

VAIVEJ

tudo

devolver

para

e

a

Lonscrvar

sua

boa

"

aparência.

Massagens e gináslica eletrônicas — i.ito, rejuvenescimento do
rosto e do corpo, limpeza de oelc, peelíng. fraramenlos para
os dislúrbios emocionais e psíquicos, que causam _ celulhe. Desvios
da coluna vertebral, recuperação motora, estala, ele. Assistência
.ícdicü especializada. Tratamentos financiados.
Informações pelo tel.: 256-9783
Copacabana, 807 — Cobertura

01

TRATAMENTO GLOBAL DA OBESIDADE
PSICOBIOESTÉTICA
A Clinica Leblon oferece, pela primeira vez no Brasil, um traiamassamenlo global da obesidade: endocrinologisla, nutricionista,
nem eletrônica, ginástica e orientação psicológica durante e após
é permanecer
. tratamento. O importante não é só emagrecer,
aparelhos
no peso ideal definitivamente. Oferece também séries dc
sauna, massagem manual etc. Serviço
localizada,
para gordura
facial, reiucomplementar de est-lica: limpeza db pele, massagem
venescimento, dopilaçáo ele,
A

Direção
3.

está
Tcl.

cargo do Dr.
CRP. 2-2-0
227-0611 (começa
a

QQB

RODA-VIVA
O Padre Veloso conseguiu realizar uma velha aspiração: transformar a biblioteca da PUC de Petrópolis num centro de reunião dos
alunos depois do período dc aulas.
Germana e Jorge Miranda Jordão estão convidando para um jantar esporte, dia 3 de maio, em homenagem ao diretor da Buchanan's
e Sra. James Ackroyd.
O Padre Lemos convidando paia a sua Fcirinha da Providência,
dias 4 e 5 de maio, na igreja da
Divina Providência, na Rua Lopes
Quintas. O objetivo é angariar íundos para a construção da Gornünldade Betania, vila-asilo para a veUiice desamparada.

JANTAR ESPORTE
• o representante geral da DPA
alemã e a Sra. Kurt Klinger receberam para um jantar de despedidas — pois estão de regresso a seu

A GRANDE
GOLEADA
• O filme Isto É Pele deverá
ser mostrado esta semana
à Seleção Brasileira numa
sessão especial, que tunlo
poderá ser no Hotel Nacional,
inaugurando o seu
uparelhamento de cinema,
como em. outra sala de
espetáculos a ser escolhida.
A sugestão de mostrar o
filme aos craques do
Selecionado partiu do próprio
Zagalo, que, aliás, aparece
brilhantemente ao lado áe
Pele nas cenas sobre a
Copa de 58.
O filme registra Lambem
a maior goleada da história:
mostra mais de 100 gols do rei,
dos mais variados ângulos,
tipos e posições

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

SILHUETA - MASSAGENS ELETRÔNICAS
Tem

teverde encontraram-se na
no
quinta-feira para almoçar
lorNova
La Grenouilie, de
que. A seu lado, em várias
mesas, eram vistos a Duquesa de Windsor, Nureyev,
Merle Oberon, Arnaucl de
Rosnay e Natiel Abascal.

dos anos 30 vestindo figurinos daquela época.
A Feira Industrial da Espanha levará a São Paulo, além
da exposição El Mondo de
Balenciaga, dois grandes nomes da alta costura espanhola: Elio e Tertiegaz.
Joan Guerreiro e Lili Mon-

• A grande festa de lançamento do filme O Grande
Gatsby em Sào Paulo, em
junho, terá como local o Jóquei Clube, que receberá
uma decoração especial de
Germano Mariutti. Os convidados chegarão em carros

Os franceses estão redescobrindo a pintora Marie Picrrefort, impressionista, que viveu muitos anos
no Rio, acabando por morrer praticamente na miséria internada
num asilo de anciãos.
No Brasil, um dos maiores colecionadores da pintora õ o Sr.
Drault Ernany, que possui nada
menos de 10 quadros seus.

-fe, _E____I __T M_____aBal3

das que fazem a moda

EMAGREÇA SEM DIETA

José

Maria

Haia na

na

Delfim

Moreira,

200)

51

°0 Faca um brinde
a mamãe.

I

/•Aqui está uma

EMAGREÇA 8 QUILOS
EM 25 DIAS
SEM PREJUÍZO A
SAÚDE.
Usando apenas 10 minutos por dia
a Cinto Térmica Agoesse
você emagrece sem regime
ou ginástica!
Tamanho único
' Ajuitável a
qualquer parte
do corpo.
Uninex.
A Cinta Térmica Agoesse
(110 ou 220 volts)
contribui ainda para eliminar
dores reumolicas, celulile,
gordurinhos, cansaço muscular,
eólicos menslruais c
dores na coluna.
Preço: 115,00.
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Av. 13 de maio, 23, Grupo -126 - tel.! 232-6316 centro.
Av. Copacabana, 599, sala 405 - zona sul.
Pedidos pelo reembolsoi Caixa Postol 15.190 Lapa GB.
Favor «meter Cinta (s) Agaesse
Nome
End
Cidade
ESTADO

ü 110 valt.

o

? 220volti.

em meia-garrafa de
•; IBlChampagne.
___

I

_T___-,fc'
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Cortinas pronl.is
'
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255-2518
235-4664
256-6476
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PÁGINA 3

pais — que teve como centro das
atenções o Sr, João Havelange,
presente com sua mulher.
Presentes, entre outros, o Cónsul alemão e a Sra. Walter Grocner, os Condes Lichnowsky. os casais Silvio Pacheco e Evandro
Guerreiro, o banqueiro Gunther
Hierneis (Bayerlsehè Verelnsbànk),
o Sr. Martin Gerter.

DIA A DIA
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O Jogo da Moda, bolado pelo
WoineiVs Wear Daily, é dc uma ma" ncira não muito sutil, a fórmula polida dc dizer e mostrar a quem interessar possa a verdadeira posição
(pelo menos na opinião do Jornal)
dos grandes nomes da elegância internacional no mundo da moda.

DELCI1RMEN

Bv^

domingo, 28 do abril de 1974

REDESCOBERTA

A categoria das que se vestem
elegantemente cm função dos cifrões inclui Cristina Ford, Raquel
Welch (?!). Dianc von Furstenberg,
Susie Dyson c 1'amela Harriman,
entre outras, muitas outras.

VULCATEX

Rio cie Janeiro,

•hi^a

mmrmWMr^'""

.',"v?íJB

. As insistentes — as que fazem
tudo para aparecer entre as elegantes — são muitas, e c ai que surgem
algumas injustiças cometidas pelo
Jornal, como é o caso de Marisa Bcrenson. de Maric-Helcnc dc Rothschild. dc Joan Kennedy, que figuram ao lado dc Paloma Picasso, Jill
Sl. John. Liza Minelli e, last bu. not
least, Eli/.abeth Taylor.

Revestimén.os
paredes e pisos
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As naturais, aquelas que são elefazem a
gantes por natureza c que
moda, segundo a revista, incluem
Isabel de Rosriay, Sophie de Seguir,
Lauren Hutton. a brasileira Cláudia
Goutl-ièr. Candice Bergen, a Princesa Carolinc, Jenifler 0'Neil e Nancy
Reagan. Amanda Burden figura
surpreendentemente na relação das
elegantes em disnonibilidade, isto é,
das que não se incluem em nenhuma categoria atualmente, mas que
têm possibilidades de figurar cm
qualquer uma delas.

Fabricamos móveis p/rcndencias dc alto gabarito. Execul a mos encomendasLAUFER Móveis e Decorações.
Exposição e Vendas: Rua
llapiru. 5.3. Próximo Túnel
Sta. Bárbara. Tel: 242-2758.
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Na categoria das profissionais
veteranas, o'WWD inclui, entre outrás, Jacquelinc Onassis, Hclènc Hochás, a Duquesa de Windsor, MarclIa Agnelli. .lacqueline dc Ilibes e
Gloria Guincss. Na categoria das
profissionais constam a Princesa
Lee Radzhvillj Bianca Jagger, Bel.y
Catroux e Maryll Lanvin.

Móveis acrílico
Aço cromado
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dos seus últimos números, dedidu
duas páginas ao Jogo da Moda c as
suas jogadoras, num resumo rápido
signifique engloba os nomes mais
cativos do setor nas capitais da
moda.
As jogadoras são divididas ein
não), as
profissionais (veteranas e
as
disponibilidade,
naturais, as em
insistentes, e as elegantes do mundo dos cifrões.
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COMPRE DIRETAMENTE NA FABRICA

GRANDE OTELO

Cânhamo Tergal e Rendão 3,00x3,00 450,
linho e Bamy 1/ os desenhos 550,
Tafetá de algodão e Gorgorão liso 1/ as cores 580,
Tafetá de algodão bordado v/ desenhos 750,
Shantung misto
«o,
OFERTA ESPECIAL:
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E A GLORIA NO GLORIA
MARIA TEREZA
BARROSO
TELMA REST0N

HOJE: 18 E 21 H.
ESTUDANTES

JANTOU O
MHRIDOE

10,00
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DE PAULO AFONSO DE LIMA
CENÁRIOS E FIGURINOS: MAURÍCIO SETTE
DIREÇÃO DE CLÁUDIO GONZAGA

GRÁTIS
_Y Trilho e colocação

Tecidos e tudo mais para decorações.
Faça uma visita e comprove ou chame um .apresentante pelo Tel.: 258-4876.

TEATRO GLÓRIA • TEL. 245-5527
UM ESPETÁCULO TEMA PRODUÇÕES TEATRAIS

Rua Barão de Mesquita, n.° 572

—

Sob medida
Na cor da
pele — Laváveís c, sem dúvida,
eficiontisf.im.is.

Ru.i

COPACABANA
Hilário de Gouveia,

O ISCUF FARÁ' DE VOCÊ
UMA MULHER ATUALIZADA

66, s/

305 - Tcl. 255-2795

Av.

RECIFE - PERNAMBUCO
Guararapes, 283 — s/ 207

Esteja em dia ^^"^"""rToTpolíticos
inscreva-se no:

Telefone para
222-2316
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO BRASIL

if|

INSTITUTO

SUPERIOR

e culturais do Brasil e do mundo
DE

CULTURA

«f«N.INA

- Turmas também à noite
Inscrições abertas:
-Tel: 257-1318
1) R. Barata Ribeiro, 383/6°
--Jel
tpI-.RR-.118
268-3118
à Igreja dos Sagrados Corações).
474
(junto
2 R. Conde Bonfim,
- Tcl. 42-0._b
Meninos).
dos
590
(Casa
Bacelar,
3) Petrópolis: R. Monsenhor
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CENTRO - CAT1TI - COPACABANA ll.lll.ON
"'MADUREIRA
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Né I so ii Gonçalves
entra na Tarada
A ascensão cie Super Parada
Mundial dn décimo paru o sétimo legar, a volla de Origens
(cassetes) o a entrada do LP
Passado e Presente cie Nelson
Gonçalves entre os 10 mais
vendidos, são praticamente as
únicas novidades da semana do
nosso Ml parãde,
Ainda entre os cassetes, não
houve qualquer modificação do
prnneiro ao sexto lugar. O Samba E' Uma Parada. Volume 5
desceu do sétimo para o oitavo
posto, o Jorge Ben do oitavo
para o nono.
ALICE DEIXA
O PAÍS DAS
MARAVILHAS

A classificação final dos cassetes passou a ser esta: 19) Roberto Carlos. 2.°) Sambas de
Enredo das Escolas de Samba
do Grupo I. 3o) Secos e MoIhados, 4°) Drama -- 3" Ato
Maria Betània. 5.°) Ossos do
Barão Internacional. 6,°) Chico Canta — Chico Buarque.
7.°) Super Parada Mundial.
8.°) O Samba E' Uma Parada.
Volume 5, 9.°) Dez Anos Depois
Jorge Ben. 10.°) Origens —
Martinho da Vila,
Contrastando com sua atuação no setor de cassetes Tim
Maia destacou-se. esta semana,
com seu LP. subindo um degrau
da escada: cie oitavo passou a
sétimo. Trocou de posição, aliás,
com o álbum de Maria Betània,
que desceu do sétimo para o oilavo. Nelson Gonçalves entrou
na lista em décimo lugar. Não
foi ura cavalheiro: longe de dizer "ladies first", ainda desalojou Alice Cooper »é seu Muscle
of Love.
A nova situação dos LPs é
l."i
Roberto
Carlos
esta:
(CBS). 2o. Ossos do Barão In3.°)
lernacional (Som Livre;
Secos e Molhados (Continental),
4.°.) Sambas de Enredo
¦ Ias Escolas de Samba do Crupo I. 5.°) Super Parada Mund>al (Som Livre), 6.°) Scmideus
Internacional (Som Livre). 7.°)
Tim Maia, 8.°) Drama - - 3.°
Ato — Maria Betània, 9.°) CMco Cuutu — Chico Buarque,
10") Passado c Presente — Nél.son Gonçalves.

UMA OPÇÃO EM GRA VADOR
PEQUENO. O AMO ATP-707

ção à situação da semana anterior, com Me and Yoa com Dave Mc Lean liderando a lista.
Todos os cinco primeiros lugares são de música estrangeira,
geralmente as muito divulgadas por novelas ou programas

Entre as opções para um gravador cassete está o Aiko, modelo ATP707. Ele possui diversas vantagens,
mas uma será logo percebida ao primeiro contato: a facilidade com
que você pode dedilhar o teclado formado por seus botões de controle,
de concepção original. A tal ponto
que você pode dedicar uma de suas
mãos a outro mister e deixar apenas
uma delas para o manejo do aparelho.
Cada botão serve para uma tarefa especifica: gravar, tocar, fazer
a fita correr para a frente, imprimir-lhe o movimento oposto para
trás, parar, e ejetar o cassete. Pelo
controle de volume linear, você pode
facilmente, a uma simples olliadela,
saber se ele está alto ou baixo e até
que ponto. Já o controle de tom é rotativo e o botão que executa a tarefa de tornar o som mais grave ou
mais agudo situa-se na frente do
aparelho.

de TV.
Entre os lü compactos mais
brasileira
vendidos a música
está representada apenas por
três discos: Porta Aberta (Luís
Airào), Os Melhores SambasEnredo de 1974 (Jair Rodrigués) c O show Já Terminou
(Roberto Carlos).
São estes os 10 compactos
mais vendidos esta semana: 1.°)
Me and You — Dave Mc Lean,
2.°) Love's Themc — Barry
White, 3.°) You Make Me Feel
Braná New — The Stylistics,
4.°) Stop, Look and Listai —
Gaye,
Diana Ross & Marvin
Good-bi/e Yelloiv Brick
5.°)
Road — Elton John, 6.°) Porta
Aberta — Luís Airào, 7.°) Love
Me or Leave Me Alone — Dennis Yost e os Classics IV; (8o)
Os Melhores Sambas-Enredo de
1974 — Jair Rodrigues, 9.°)
Gai/e — Tony Cliford. 10.°)
O Show Já Terminou — Roberto Carlos.
Nossa pesquisa abrangeu, esta semana, as seguintes lojas:
Moto Discos (Dora e Ronaldo).
Palermo (Luzia e Pinheiro),
Carlos Wehrs (Aparecida e Nílbcr). Moara (Moacir), Garson
Ouvidor (Hamilton), Gra'
mòphone (Amélia).

MUSICA BRASILEIRA
NAO ENTRA

Entre os compactos não liouve qualquer alteração em rela-

TODO

AUTOMÁTICO

O medidor de nível não se limita a indicar o nível acústico (volume) mas indica também o estado
em que se encontra a bateria, recomendando sua substituição quando
ela se encontra gasta. A parada automática faz com que pare a fita, o
aparelho seja desligado e destravado o botão de controle, tudo automaticamente, no fim do tape. Use,
então, a tecla de ejeção para a retirada do cassete.
O controle de volume também
c automático de modo que todos os
sinais para gravação que vem do microfone, sejam fortes ou fracos, serão ajustados a um nível ótimo. O
modelo ATP-707 possui um sistema
novo de apagar a fita, com polarização AC.
Este gravador cassete dispõe
ainda de um microfone embutido de
alta sensibilidade, tipo de condensador. Tem tomada de entrada que
permite o uso de microfones externos com controle remoto para parar
a fita ou fazê-la funcionar. Pode ser
operado com baterias ou diretamente da rede em 110 — 120 ou 220 —
240 V.
A potência de saidu é de 1 500
m\V (miliWatts), correspondendo a
1,5 Volt, realmente alta para este tipo de aparelho. A caixa obedece a
um desenho funcional e c protegida por placas de metal prateado
que. além de reforçarem-na, dão-

NOVIDADES

Esta semana foram lançados
novos LPs que já entraram automaticamente no páreo da sua
categoria. São eles: Jamaica —
Ahmad Jamal (20th Century/
CID). Rcmember Marilyn (20
Excerpts
th
Century CID).
iram lhe Rock Musical GodspeW (Pickwick CID), Naire
(RGE), Sambas Nota 10 (Premier RGE) e The Pinter SisE.
ters (Blue Thumb RGE).
em selo Young. Quatro Temas
de Novelas reunindo Llttle DarUn' (Sidney Thompson), de O
Machão, Me and You (Rod Albert) de Os Ossos do Barão.
Love's Themc (The White House Orchestra), e de As Divinas
e Maravilhosas, c Loss oj Love
(Sünflower) de O Scmideus.

1 ¦ • f-' ^^^m^W
O segredo Jo sucesso
facilidade em didilhar

neste gravador
os botões de

lhe um toque de beelza e elegância.
A alça é escamotearei.
ESPECIFICAÇÕES

TIPO — Trata-se de um gravador cassete monaural de 2 trilhas.
FONTE DE ENERGIA — Bateria de 6 Volts, DC, UM-2 (1,5 V) x
quatro pilhas.
AC 110TENSÃO DA REDE
120 ou 220-240 V.
VELOCIDADE DA FITA
4,75cm por segundo (1 7/8 polcgadas por segundo).
TEMPO DE GRAVAÇÃO — 60
minutos com cassete compacto C-liO.
POTÊNCIA DE SAÍDA — / 500
miliWatts no máximo.
ALTO-FALANTE -- 77 niilimetros t 3 polegadas), imã permanente.
TEMPO DE ENROLAMENTO
(F.F.) — (para a frente) — 140 sequndos.

li!» "headphone" mie parece vir
da ficção cieü lííica: Jécklin
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MARANTZ e NIKKO só em SOAA
MAIOR.
Venha curtir o som novidade
novidade das caixas acústicas
IMPERIAL 4G e 5G e do tocadisco BD 3000 L da PALM.
Financiamento em até 36
meses ou em 10 meses
sem juros.
À vista com 20% de tabela.
Oficina autorizada.
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to da superfície emissora du aparelho
é indispensável. E o Jécklin respondia maravilha a este imperativo, pois é
equipado de dois transdutores eletrostáticos de grande superfície emissiva.
O headphone é ligado a uma caixa de
alimentação que assegura a polarizacão das células eletrostáticas e permite a comutação alto-falante/Zieaciphone.
Essa pequena caixa possui na sua
parte dianteira conectores, permitiudo a ligação de dois fones. Em sua
face posterior, uma plaquefa àssegura sua ligação com a saida de altofalantes do ainplificador de potência,
ao qual o Jécklin deve ser acoplado.
O rendimento das células eletrostáticas. sendo fraca a potência necessária para a utilização desse headphone.
é relativamente importante: uma boa
dezenas de watts hão o assustam.
Tão .surpreendente
quanto sua
forma, a escuta também-não faz lembrar a de nenhum outro headphone.
A disposição espacial é das mais beIas que existem: o infimismo habitual dos fones desaparece inteiramente com o Jécklin. A escuta é feita muito mais próxima da que seria
obtida com caixas acústicas de excelente qualidade e dispostas ao ar livre. A audição traz as vantagens da
escuta com alto-falantes e com heudphones. sem a maior parte dos inconvenientes de ambos os processos.
O headphone Jécklin quase não
sofre nada pelo seu débil isolamento
tônico. Ao contrário, foge da sensação de ambiente fechado, de universo limitado que caracteriza outros
aparelhos do mesmo tipo.

Um dos sucessos do Festival Internaeional do Som de 1974. realizado em Paris, foi um objeto estranho que parecia ter acabado de sair
de um romance de íicção cientifica.
A princípio, ninguém sabia o que era:
mas logo a charada foi decifrada Jécklin
do headphone
tratava-se
Ploat,
Ele vinha da Suíça e era quase
todo formado de uma chapa de piástico metallzado, cinzenta. Seu peso:
liai) gramas. Alguns dos presentes
custaram a levar a sério aquele fone,
poi-s parecia feito apenas para surpreender e LLsonjear os olhos.
Construído de maneira a permanecer bem ajustado sem ficar colado ã cabeça, também não apresenta
o problema de se ajustar às orelhas
dos que vão utilizá-lo. E' mesmo mais
largo, de modo que uma distancia de
vários centímetros separa as orelhas
do aparelho e o encaixe da cabeça. O
único ponto de contato é, assim, o alto
do crânio.
Vantagens fisiológicas decorrem
de toda essa engenharia. O peso do
fone se exercendo sensivelmente no
eixo da coluna vertebral, seu uso demorado não traz fadiga devido à
nuca permanecer rígida sem que seja mantido qualquer contato com as
fontes nem com as orelhas.
aquela
Não sobrevém, portanto,
sensação de cansaço que muitos experimentam usando demoradamente
um fone de concepção clássica. Por
outro lado. ele possui uma desvantagem: o sistema não permite movimèntos rápidos da cabeça.
Para se obter uma boa restituição no baixo do espectro, um aumen-

está na
controle

TEMPO DE ENROLAMENTO
(para trás) — 100 segundos.
CIRCUITO — S transistores, 7
diodos e 1 varistor.
SISTEMA DE GRAVAÇÃO —
polarização AC, com controle automático de nível (ALC).
SISTEMA DE APAGAMENTO
apagamento AC.
RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA
—- 200 a S mil Herz (ou ciclos).
Aproximadamente 5 decibeis.
RELAÇÃO SINAL RUÍDO —
Mais do que 35 decibeis.
VOW E FLUTTER -- menor do
que 0,4'',.
OUTRAS — ECM (microfone tipo condensador) c sistema automático de parada do cassete.
DIMENSÕES — 160 milímetros
de. largura. 265mm de comprimenIo c 74mm de altura.
PESO

1,57 kg (3 librus).

UDIO SGOPE
PERMITE O CONTK
VISUAL DO
SISTEMA
F.

Para um controle v>sual
oerfeito do seu sistema t?trafônico existe um aparelho perfeito: ó Audio Seope ou Osciloscópio para áudio. Ele pode ser ligado aos
terminais de um amplificador de quatro canais, a um
descodiíicador
de quatro
canais ou a um tape-deck
de quatro canais, seja um
simples de quatro canais ou
a um de quatro canais com
matrix.
Então, toda a composicão do campo acústico reproduzido em quatro canais
pode ser visualizada com
precisão, O que está se passando acusticamente reflete-se em um quadro, através de várias figuras, dando a você o panorama visuai exato de toda a situação. Você fica sabendo se
seu equipamento está bem
ou mal ajustado, se está em
fase ou fora de fase, etc.
VISUALIZAÇÃO DO
CAMPO ACÚSTICO

Mas não é apenas a composição do campo acústico
reproduzido em quatro canais que pode ser visualiza-
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cia. Com o auxilio de tini
bom Audio Scopc ¦ digamos este National Panasonic, modelo SH-3433, você
pode fazer uma verificação
da forma de saída de cada
canal.
Ainda mais: se conectados aos terminais de saída
de um PM de múltiplos canais — o SA 6.800 X da Nationál — a forma da onda
pode ser visualizada e pode
ser conseguida a melhor
posição para a antena de
FM.'
Uma correta relação entre a fase anterior c a posterior na reprodução de
quatro canais é muito importanto. E essa relação de
fase, que já era difícil, com
o advento da reprodução
em quatro canais se tornou
um problema realmente sériu.
Agora, com o Audio Scope. a relação entre a fase
anterior e a posterior pode
ser facilmente verificada.
E, se estiver fora de fase,
o campo acústico de quatro
canais, corretamente fasado. pode ser visualizado
usando-se um simples botão de controle.
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FOTO ELETRÔNICA INTERNACIONAL LTDA.
Av. Almirante Barroso, 91 salas 817/8/9/20 - Tel .-. 224-0660
SAO PAULO: Rua Vitorino Camilo, 71
End. Teleg. FOTOAUDIO - Caixa Postal 6660
Tels. (PABX) 52-9018 - 52-7366 - 51-7465
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Rua Visconde de Pirajá, 156
Tels.: 267-2795 - 267-0456
Aberta diariamente alé às 22 horas
Unia vantagem nova: o pequeno peso
não provoca cansaço cm quem o usa

do

fone
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Ni^tc aparelho, .1 ccrlfin tle se visualiiar
a composição do campo acústico
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PÁGINA 5.

JESTA SEMANA
MÚSICA POPULAR

Tárik de Souza

j

MUSICA

Carnaval investimento
Se ainda faltavam provas
da definitiva falência das múslcas de carnaval, o resultado
final das apurações deste ano,
fornecido pela CID (Comissão
Intcrsocietária de Distribuição)
para esta coluna, confirma a tese em números definitivos. Das
10 primeiras classificadas apenas
duas foram lançadas no camavai de 74. Ainda assim, uma deias, Boi da Cara Preta, a campeonisslma, de Zuzuca, é o que se
poderia chamar de samba de
meio de ano, enquanto que a oubra O Mundo Melhor de Pixinguinha, foi composta na forma
dos boleristas Jair Amorim—
Evaldo Gouveia, especial c únicamente para vencer o carnaval.
Entre as 32 músicas que obtiveram mais de 500 pontos, quer
dizer, execuções, apenas cinco
são de 74, e, informa Harold Bastos, diretor da CID, que só metade do catálogo preparado pela
SDDA para o carnaval (331 muslcas) foi efetivamente citada
nas apurações dos bailes. Cerca
de 165 músicas, portanto, não

foram sequer uma vez executadas nos mil bailes fiscalizados.
O total liquido da distribuição de direitos autorais das mú.slcas tocadas nos bailes de carnaval deste ano foi de Cr$
3 125 880,00 (três milhões, cento
c vinte e cinco mil, oitocentos c
oitenta cruzeiros). Esse total
foi arrecadado nos bailes de todo
o Brasil, onde a SDDA (Socledade de Defesa do Direito Autoral)
tem representantes. Os fiscais,
nomeados pelas sociedades, são
distribuídos de acordo com a arrecadação de cada Estado. Quanto maior o volume de dinheiro
(dos bailes) que um Estado recolhe, maior o número de bailes
fiscalizados. De 1973 para 74 houve um aumento de Cr$ 797 007,00
(no ano passado a arrecadação
foi de Cr$ 2 328 873,00). Em
execuções de orquestras
69 464
apuradas, foram tocadas 1661
músicas. Cada execução, como
sempre, valeu um ponto na contagem geral, mas este ponto,
contrariando as previsões da CID

Colocação

Semelhanças,
sem coincidência
Suas músicas foram gravadas
por Rod Stewart, Credence Clearwàter, Eltou Joliu, Johnny Winter,
Canncd Heat, BBKing e Tina Turncr entre outros. Mas. Afthur "Big
Boy". de Forest, Mississípi, considerado o pai do rock and ro», morreu na miséria, no fim do mês
"Tudo
passado.
que recebi foi rcconhecimento", disse ele numa cntrevista, meses antes de morrer.
Compositor de Thafs Ali Kight,
primeiro sucesso de EIvis Presley,
ganhou apenas uma plaqueta de
agradecimento do cantor trilionário. Descoberto na década de 40
por um caçador de talentos, chamado Lester Melrose, Crudup gravava na Blueblrd. subsidiária da
RCA, mas apenas seu empresário
recebia os direitos. "Minha parte
seria de 35'!, em tudo o que o empresário recebesse", confessa o ingênuo compositor. E de tal forma
foram feitos o.s contratos, que Melrose deixou aos herdeiros sua fonte de exploração. Mesmo ajudado,
mais tarde, pelo empresário de outros blues men, Diek Watennen,
Arthur pouco aproveitou dos royalties de seu talento. Em junho de
72, chegou a fazer uma viagem triunfante com a família ao escritorio de Watermen que teria conseguido recuperar 60 mil dólares, parte dos direitos autorais que lhe cabiam. Mas tudo não passou da expectativa frustrada, consolada peIo eterno desprendimento do compositor, semelhante ao de tantos
autores brasileiros: "Quando eles
puserem o dinheiro nas minhas
mãos e eu puder senti-lo verdinho
e contar as notas, então saberei
que é meu".

A geléia geral
internacional
Cenas pouco notadas à passagem
do espetáculo (so) Tom Jones no Hotel Nacional:
Talvez pela grande quantidade de turistas estrangeiros na piateia, náo completamente lotada, da
estréia, Tom Jones foi apresentado
cm inglês, por um improvisado locutor, que também manejou a aparelhagem de som.
Talvez não.
A 30 cruzeiros c repleto ele
poses antiquadas do Ídolo Kl»nalinado, o programa do show oferecia
mais algumas informações — iambém cm inglês — aos possíveis espcctatlorcs desprendidos que os adquirissem, depois de já terem pago
de 150,00 a 350,00 pelo ingresso. O
tcvlo mais fiel, no entanto, era do
programa cm português, mais modesto, distribuído gratuitamente à
entrada. Dizia a certa altura, a respeito da inquietude do astro do show
cm suas férias (nunca demoradas):
"Dal a pouco
já estou mordendo as
rédeas, louco para rever a platéia".
Ainda o mesmo programa —
que o chamava de "Superjoncs" —
descrevia a estranha sistemática do
horários do atleta-cantor. Seus exageros vão a ponto de programar
o estacionamento dos jatos na volta
das excursões, para locais afastados
dos aeroportos de modo que o sono
do astro não seja interrompido.
Quando chega a qualquer cidade,
Tom envia seus assessores à procura
de um bom salão de fisioterapia
(trata a garganta a banhos de vapor). Reza o programa,
que tal lugar deve oferecer "bastante segurança." (com exclamação). Assessores
mais próximos de Tom Jones no
Brasil, aliás, queixaram-se da dificuldade de chegar até cie. A cxplicação — lendária ou não — foi a de
uma antiga paranóia do cantor, em
ascensão proporcional a seu sucesso
e enriquecimento: ser raptado, a
qualquer momento, pela Máfia...
Depois de Tom Jones, enfim,
tudo pode acontecer. Derni Houssos,
do conjunto grego Aphrodite's Child,
começa sua temporada (mais longa e barata) no inicio de maio. E
há quem anuncie o canastrão máximo do show business americano
— Dean Martin — da temível
máfia pessoal de Frank Sinatra, como
contrapeso para a vinda do verdadeiro cliefão.
Sugestão a seus empresários:
ingressos a Cr$ 7 945,54 por pessoa,
sem direito ao churrasquinho com
farofa do couvert.
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Pontos

no começo da apuração (JORNAL DO BRASIL, 24/3/74), foi
de CrS 45,00 c não Cr$ 50,00. As
colocações da primeira prévia, no
entanto, não foram alteradas
substancialmente, e a credibilidade da apuração do carnaval
(fato raro nos meios autorais)
parece nascer da "Asfilosofia de
apurações
trabalho da CID.
foram abertas", garante Harold
Bastos. "Qualquer compositor podia vir aqui para acompanhar o
andamento de suas musicas; Como as apurações eram por Estado, os interessados vinham com
uma lista onde iam anotando o
progresso do suas composições.
Ontem mesmo, Zuzuca e Mário
Lago estiveram aqui".
Vencedor absoluto, responsavcl pela simplificação do sambaenredo e Introdução do ritmo reglonal fluminense, caxambu, no
samba, Zuzuca colocou três múslcas este ano entre as que tiveram mais de 500 execuções. Boi
da Cara Preta teve 2 322 exccuções, Festa para Um Rei Ne-

1974
Música (autor)
Cr$
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89
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ROBERTO

I ME DA UM DINHEIRO Ai
(IVÃ, HOMERO E GLAUCO
REIRA)

O TEU CABELO NAO NEGA
(LAMARTINE BABO-IRMÃOS
LENÇA)
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1973
Colocação Pontos CrJ

490'W

5?

MATOS,

yro 1038 c Mangueira, Minha
Querida Madrinha, 569. Total:
3 929 execuções nos bailes flscallzados, Cr$ 176 805,00 para receber, sem contar com as composições de Zuzuca com menos
de 500 execuções. Entre as 50 primclras classificadas do ano passado, Zuzuca tinha quatro e sozinho recebeu Cr$ 104 037,00.
Para os autores das duas primeiras colocadas (e eis Zuzuca
novamente no páreo) há ainda
um prêmio em dinheiro indepenciente do rateio do carnaval:
além da medalha Emílio Vitale,
(aos cinco primeiros colocados)
o autor da música mais executada recebe Cr$ 10 mil e o da música seguinte, CrS 5 mil.
Dado final — e estarrecedor:
quase 400 das 1661 músicas
executadas, registradas nos balles fiscalizados pela CID, tiveram uma única citação, um único ponto. Ou seja, os Cr$ 45,00
que couberam a cada uma delas
estão à disposição de seus esforçados autores.
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Ronaldo

HAENDEL ABRE
O CICLO BARROCO
A grandiosa ode de Haendei Alexander's Feast, que
inaugurou anteontem a temporaãa da Sala Cecília Meireles (numa recita para convidados), será apresentada
hoje, às 21 horas, para o público.
Também chamada O Poder da Música, a obra está
sendo apresentada pela primeira vez na América do
Sul e certamente ficará entre as melhores manifestações da atual temporada.
Alexander's Feast teve a
sua estréia no Covent Garden de Londres, em 1736.
Composta sobre o texto de
John Dryden, com algumas
adaptações de Neioburgh
Hamilton, a ode foi um dos
maiores sucessos que Haendei teve em vida, embora no
nosso século tenha sido raramente executada. Sua estrutura formal é a mesma
do oratório (embora não tenha caráter religioso), alternando árias, recitativos e
partes corais, com momentos de grande magnificência
e outras de maior intimismo.
Trata-se de uma apresentação que se recomenda a
priori, pela importância da
obra e categoria dos intérpretes, dos quais se destacam os solistas — Honor Shepard (soprano), John Buttrey
(tenor) e Maurice Bevan
(barítono) — o cravista Robert Elliot e o regente Alfreã
Deller. Pelo pouco que já observamos, no ensaio geral, a
Orquestra de Câmara da Rádio MEC (com a colaboração
de alguns instrumentistas de
sopros) e a Associação de
Canto Coral deverão estar à
altura do acontecimento.
oOo

O toque dos LPs
Mm
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ASTOR PIAZZOLA

Os Grandes Sucessos de Astor
Piazzolla — (CBS). O inconformado e demolidor Tom Jobím do
tango, numa seleção de alguns
de seus êxitos de maior repercussão. Adios Nonino, por exempio tem um solo instrumental somente do violão de Cacho Tirao,
Milonga Triste é cantado por
Hector de Rosas e a célebre Balada para un Loco (sucesso braslleiro na voz de Moacir Franco)
no LP reaparece no original, na
voz de Ámelita Bailar, mulher
de Piazzolla. Combatido em seu
com a vepais, a Argentina,
emência enfrentada pela bossa
nova nos primeiros
tempos,
acusado de americanizar a canção portenha, Piazzolla, no entanto, nesta antologia soadassico e sólido, como um artista
consolidado.

Etta James (Chess/Top Tape) — Assim como as gravadoras
Blue Note e Impulse são uma espécie de selos de garantia para a
corrente do jazz, a Chess Records praticamente qualifica o
rhylhm & blues que sai de seus
fornos. A inquieta e tempestuosa
Etta James era nada menos que
a mais eloqüente influência de
Janis Joplin antes da fama — a
cantora que ela seguia de estúdio
em estúdio, assistindo às gravações. Viciada em heroína durante 14 anos, Etta sofreu um tratamento de Methadone em 72 e
parte da renda deste LP, gravado no ano passado, na Califórnia, será doado ao Dr. Eugene Silberman, do Methadone
Maintenance
Treatment Programme, de Nova Iorque e outra
parte irá para o Center City
"Kick" Programme
de Los Angeles.
De voz menos áspera e torcida que a de sua discípula, a
quase obscura, embora veterana,
Etta canta auxiliada por coro e
pequeno conjunto de teclados,
bateria, baixo, congas c guitarra,
além de cordas e sopros. Sua
música fica entre o blues e o soul,
exatamente numa faixa que já

foi genericamente o rhylhm &
blues. Nesse campo, Etta é uma
estilista e as nove faixas de seu
LP formam uma constante nascente de energia pura.

Ten Years Are Gone (Polydor/Phonogram) — Para gravar
seu primeiro LP, ele gasitou quase dez anos de trabalho. Fanático pelo blues desde 56, quando formou seu primeiro conjunto, o Powerhouse Four, o inglês
John Mayall só iniciaria sua
carreira de músico profissional
em 64, formando então um grupo esplêndido, o Bluesbrakers,
em que tocava Eric Clapton, e
que foi a raiz do lendário Cream.
Dez anos depois, discretamente
consagrado (ainda assim sem
nunca ter freqüentado as paradas com um hit sequer), Mayall
mereceu este álbum duplo da Polydor inglesa. No Brasil, porém,
foi editado apenas o LP gravado
em estúdio (o segundo disco do
álbum era ao vivo), uma prova
de que — ao menos no mercado
brasileiro — talvez Mayall tenha
que esperar outros 10 anos para
ser digno de maior interesse.
Ainda assim — e apesar de aigumas faixas onde o costumeiro
blues de Mayall é substituído por
um arrastado soul — o que sobrou dos Ten Years é mais do
que recomendável, especialmente
para os que gostam de música
cristalina, tocada a baixo volume. "Eu gostava
de ouvir o
Cream", queixa-se Mayall, "mas
todos esses conjuntos de hoje em
dia me parecem tocar muito aito."

NAT "KING" COLE

The Great King Cole — (Premier/Fermata). Morto por um
câncer no pulmão em Santa Monica, na Califórnia, em 1969, Nat
King Cole conserva seus súditos
fiéis ainda cinco anos depois. Es-

te é seu quarto LP lançado no
Brasil nos últimos meses (os três
anteriores são da gravadora
Odeon) e há sintomas, pelos pedidos crescentes das lojas, de
que outros virão. Na maior parte
deste LP, Nat é o baladista suave de When I Fali In Love, Mona
Lisa, It's Only a Paper Moon,
mas também não dispensa os números de swing jazzístico, como
Let There Be Love, Dance Bailerlna Dance e Route 66. Aparentemente afastado das correntes
divulgadoras da nostalgia Nat
volta de forma quase misteriosa
e não há como atribuir outras
razões à sua reencarnação: 1)
Substituição e quase desaparecimento do gênero balada-cançâo,
hoje anêmico e disperso. 2) A
própria qualidade de estilista de
Nat Cole, vocalista modelo de influenciados célebres como Ray
Charles e Johnny Mathis.

For Everyinan — (Asyluni/
Continental). Aos 18 anos, em
1967, o cantor e compositor
americano Jackson Browne era
chamado de "O Legendário", peia editorla do joínal Crawdaddy,
de Nova Iorque. Por nada, apenas pilhéria. Na verdade, naquela época não existia cantor
menos legendário que Jackson
Browne: ninguém o conhecia,
exceto o pessoal do mensário
Crawdaddy. Hoje, aos 24 anos,
com músicas gravadas pelos
Byrds, Eagles, e Allman Brothers, ele já merece as comendas
proféticas. Seus dois Lps (este,
lançado no Brasil, é o segundo)
estão classificados pelos críticos
internacionais entre as maiores
maravilhas da música americana. Adam Block, do jornal New
Musical Express, da Inglaterra,
"o meconsidera-o simplesmente
surgicompositor
lhor cantor e
do nos EUA nos anos 70." E
Browne, de fato, demonstra merecer glórias e lendas, especialmente como letrista. Sua música simples, gênero country costura-sc às influências de seus
ídolos John Hurt, Woody Guthrie e, principalmente, Bob Dylan. Filósofo irônico, mas tranquilo como seu rosto adolescente de longos cabelos, Browne é
do peuma espécie de repórter
"Todas as
sadelo americano:
pessoas com quem converso estão prontas para partir/ com as
primeiras luzes da manhã." E
documenta com minúcia poética a atmosfera paranóica ("Oh,
gente, olhem em torno de vocês" i
simples e
que gera suas análises
contundentes: "Há uma dança/
que dançamos em silêncio/ longe do grito do sol desta manhã/
você c a sua vida/ eu e a mlnha.

Miranda

O cravo bem-temperade
Amanhã, às 21 horas, na
Sala Cecília Meireles, o pianista austríaco Joerg Demus
inicia a série de três recitais
em que executará os 48 Prelúdios e Fugas do Cravo BemTemperado de Bach. As duas
outras apresentações serão
nos dias 1.° e 3 de maio.
Descendente de músicos,
Joerg Demus deu seu primeiro recital em Viena, aos 14
anos, logo passando a atuar
no exterior, especialmente
na Suíça, Itália e Inglaterra.
Já se apresentou em quase
todos os grandes centros culturais mundiais, tendo sido
solista de mais de 70 orquestrás sinfônicas. A partir de
1950 — quando surgiu seu
primeiro disco — ele gravou
cerca de 150 LPs, que incluem a obra integral para piano de Schumann e Debussy,
bem como o Cravo Bem-Tcmperado de Bach.
Os recitais de Joerg Demus também fazem parte do
Ciclo Barroco, que contará
ainda com mais duas realizações:
Dia 30 — recital do Deller Consort, em obras de
John Dowland, Thomas Morley, William Byrd, Cario Jesualdo, Cláudio Monteverdi,
Henry Purcell e Thomas Weelkes.
Dia 2 de maio — concerto com o Deller Consort, Maria Lúcia Godoy, Associação
de Canto Coral e Orquestra
de Câmara da Rádio MEC,
executando as seguintes
obras de Purcell: Te Deum et
Jubilate, Come Ye Sons of
Art e Come to AH fche Pleasures.
As apresentações de amanhã e' do dia 2 de maio serão
realizadas em convênio com
a Pro-Arte, que, além desses
artistas, já programou para a
sua série deste -ano- Gary
Graffmann, Masuko Ushioda, André Na varra, Vladimir
Spivakoff e outras atrações.
oOo
Royal Winnipeg Bailei
Sob a direção artística
de Arnold Spohr, o Royal
Winnipeg Ballet — considerado a melhor companhia de
dança do Canadá — estréia
quinta-feira no Teatro Municipal, onde cumprirá uma sé-

ric de apresentações até o
dia 8.
O conjunto foi fundado
em 1938 e, desde esta época,
tem-se dedicado à divulgação
da dança no Canadá e em diversas capitais dos EUA e da
Europa. Esta é a sua primeira tournéc sul-americana.
Definindo-se como uma
companhia de ballet contemporaneb, com base na técnica clássica, o Royal Winnipeg
alterna coreografias tradicionais e vanguardistas, possuindo um repertório de cerca de 80 concepções originais.
Suas apresentações serão
constituídas de quatro programas diversos.

Martha
Noguera
Apresenta-se amanhã, às
21 horas, no Teatro Municipai, a pianista argentina
Martha Noguera, segunda
colocada no Concurso de Piano das Américas, que se realizou ano passado em Niterói
c deu o 1.° prêmio ao norteamericano James Tocco.
Marta Noguera interpretará a Sonata K. 281, de
Mozart; Sonata op. 35. em si
bemol menor, de Chopin;
Gaspard de Ia Nuit, de Ravel;
c Sonata n.° 7, de Prokoiieff.

Outras
manifestações
Hoje, às 10 horas, no
Teatro Fênix — Concerto
com obras de Marlos Nobre
(Variações Rítmicas, Ludus
Inslrumentalis e Rhythmetron), sob a regência do compositor. Participação da pianista Maria da Penha, percussionistas da Orquestra
Sinfônica Nacional e Conjunto Música Nova do Rio de Janeiro.
Hoje, às 16 horas, no Teatro Municipal — terceira
recita de La Traviata, sob a
regência de Henrique Morelenbaum e direção cênica de
Sérgio Brito. No" elenco, Ruth
Staerke, Maria Helena
Buzelin, João Alberto Persson, Nelson Portela e outros.
Coreografia de Nelly Laport,
cenários de Joel de Carvalho.
Participação de Bertha Rosanova, Corpo de Baile, Coro e
Orquestra do Teatro Municipal.
Amanhã, às 21 horas, na
Igreja do Outeiro da Glória
— Concerto de Música Saera, com a participação de
Bogdom Offenberg (violino),
Fátima Alegria (soprano),
Maria da Glória Capanema
e
Guerra
(meio-soprano)
Irani Leme (órgão).
Amanhã, às 20,30 horas,
no Conservatório Brasileiro
de Música (Av. Graça Aranha, 57 — 12°. andar) — recitai do flautista Eugênio
Martins. Obras de Bach,
Loeillet, Mozart, Debussy,
Rodrigo, Mignone e outros.
Dia G, às 21 horas, no
auditório do IBAM (Rua
Visconde da Silva, 157) —
recital do Sexteto do Rio,
formado pelo pianista Heitor
Alimonda, oboista Kleber
Veiga, fagotista Noel Devos,
trompisia Zdenek Svab, flautista Celso Woltzenlogel e
clarinetista José Botelho.
Dia 7, às 21 horas, na SqIa Cecília Meireles — Concerto da OSB, sob a regència dè Isaac Karabtcheyáky.
Programa' Concerto para
dois pianos e orquestra,
cm Dó Menor, de Bach (solistas: Caio Pagano e Gilberto Tinetti); Concerto
Grosso op. 6 n.° 12, de Haendei e Terceira Sinfonia, de
Beethoven.
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DESTAQUE PARA
RE APRESENTAÇÕES
DE HOLLYWOOD
A versão de Romeu e Julietá que o italiano Renato Castellani realizou em 1954 .seria o
tirando atrativo da semana, se j
exibida com a.s cores que colaborárarri decisivamente para a sua I
glória i inclusive o prêmio da cri- I
fctea no Festival de Venezaí. Em I
preto e branco a recomendarão |
se acautela. a despeito da per- i
manéncia do admirável texto de
Shakospeare isobretudo nas iaIas de Julletai.
Quatro reapresentaçóes se imde ,
põení, três exclusivamente
Hollywood e uma com participa- j
ção britânica: O Inferno n"
17, do sarciónico Billy Wilder (fllme que deu* o Oscar a William
Holdenl, Um Homem e Dc/.
Destinos, dc Robert Wi.se irepetindo Holden cercado de um
supereleàcp), Julgamento cm
Núre.mbèr**,' de Stanley Kramer I principalmente pelo lado :
didático-espctacular do trata- I
mento i e A Colina dos Homens Perdidos, libelo antiguerra de Sidney Lurriet.
Loucuras Americanas, dc
Frarik Capra > 19321 sugere uma
olhada, apesar das suspeitissimas
tendências do assunto iglorificação de um banqueiro >. O Tio da
Navalha, com supèrelenco, é
melodrama digno do nível do oriSinal ia novela de Somerset
Maugham — superficial, mas
.Morrer,
atraente i. Amei até
0 meiòdramalhão ide William
Dletérlè) sem medidas, com Liadmite
zabeth Scott. também
uma
confcTida. _ A Máquina
dc Fazer Biquínis é comédia
de ficção cientifica vulgar, com
uma excelente perseguição-pastelão no fecho. O Céu é Testemunha é aventura frustrada
com um respeitável duelo entre
monstros sagrados da Hollywood
dos 50: Deborah Kerr x Robert
Mitchüm i transmissão limitada
pelo preto e branco), A Flor
do Pântano, com Debbie Reynolds, sempre foi espetáculo vagabundo, mas confortavelmente
sentimental, suportado pela melódica canção Tãmmy.

Sean Connery

em A Colina

cios Homens

SEGUNDA-FEIRA
Intriga cm Paris c espionagem razoavelmente movimentada (com base.s em Paris e Busuportada por dois
dapcstei.
bons atores iDana Andrews e
o
Gcorge Sandersi e exibindo
lindo e expressivo rosto de Marta Torcn, a sueca que morreu
cedo demais.
A programação se completa
com PAIXÕES DESENFREADAS,
melodrama em ambiente de aiproduzido com
tas finanças,
fins de rápido consumo pela Fox.
Paul Nowman, Joanne Woodward, Ina Balin e Myrna Loy enfeitam o produto, aqui carente
da tela retangular e da cor. Há,
ainda, o telefilme SÓ FALTA UM
DIA PARA AMANHA: aventura
mexida, mas banal, misturando
playboys e Segurança Nacional.
Horários c canais: INTRIGA
EM PARIS (15h — 4): PAIXÔF.S DESENFREADAS <23h
30h — G), SÔ FALTA UM DIA
PARA AMANHÃ (24h — 4).

demagógico com narrativas
o
habilmente emotivas e técnicamente
inventivas. Vale como
curiosidade.
Vincent Price é o cientista que
cria prostltutas-robós em A MÀQUINA DE FAZER BIKINIS. A
sátira não realiza as sugestões
da idéia, entretanto, há hllarlantes momentos de comédla-pastelão.
O FILHO PRÓDIGO é supesolene e ridículo,
rcspetáculo
inspirado na Biblia.
Edmund
Purdom e Lana Turner estreIam.
Horários e canais: A MAQUINA- DE FAZER BIKINIS (15b
4), O FIO DA NAVALHA
(21h — 13), O FILHO PRÓDIGO <22h 30m — 6), LOUCURAS AMERICANAS (23h —
4), UM HOMEM E DEZ DESTINOS (lh — 4).

TERÇA-FEIRA
William Holden. Barbara Stanwyck. Fredric Marcli e mais aiguns outros respeitáveis atores
fornecem o peso interpretativo
ao elenco estelar de UM HOMEM
E DEZ DESTINOS, melodrama
em torno da luta pela obtenção
da presidência de uma grande
empresa. O diretor Robert Wise
garante a eficiência do espetaculo. se não a criatividade do
trabalho.
Tyrone Power, Gene Tierney,
Anne Baxter e Clifton Webb
adornam O FIO DA NAVALHA,
convincente — apesar das desavenças com o original — adaptação de um best-sellcr iamoso, O veterano Edmund Goulding segura o espetáculo.
O grande Walter Huston protagoniza o banqueiro heróico de
LOUCURAS AMERICANAS. Pelo
assunto, o espetáculo poderá suranacrônico,
inteiramente
gir
mas o diretor sempre soube driblar o lacrimogêneo e temperar

Perdidos (Quinta,

canal ¦*, lh)

QUINTA-FEIRA
Julgamento em Nurembcrg
(com Spender Tracy, Richard
Widmark. Burt Lancaster, Maximilian Schell, Marlene Dictrich,
Judy Garland e Montgomery
Clift) e A Colina dos Homens
Perdidos i.com Sean Connery)
são os espetáculos mais atraentes do dia.
Sinfonia Interrompida, de
Douglas Sirk. parece gozação:
refümagem do açucarado e tolo
Intermezzo, com June Allyson e
Rossano Brazzi. Entretanto, a
produção é caprichosa, o que interdita a sugestão de brincadeira. Choque de Planetas é ficçãocientifica apressado de origem
italiana, sob as ordens de Antonio Margheritl. Eu Te Verei no
Inferno, Querida, é criminal mediocre, apesar de baseado em novela de Norman Mailer.
O Céu c Testemunha é aventura a dois, sob as ordens de
John Huston que não consegue
aqui reeditar o êxito do semelhante Uma Aventura na África.
E a cópia em preto e branco é
um ponto negativo a mais.
HORÁRIOS E CANAIS: SINFONIA INTERROMPIDA (15h
— 4); CHOQUE DOS PLANETAS
(22h30m — 6); JULGAMENTO
EM NUREMBERG (22h30m —
13); EU TE VEREI NO INFERNO QUERIDA (23h — 4); O CÉU
É TESTEMUNHA (0h30m — 6);
A COLINA DOS HOMENS PERDIDOS (lh — 4).

wíi
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Don Taylor fl
William Holden
u
em O Inferno n
(Sexta, cid.iI 4, lh)

Laurence Harvey e Susan
Shentall são os imaturos atores
da bonita versão anglo-italiana
do Romeu e .Tulieta de Shakespeare, realizada em 1954. Vale
notar, porém, que toda a estrutura dramático-narrativa do espetáculo escora-se no colorido de
exteriores e interiores, e que a
versão ora apresentada é em
preto e branco (e numa cópia
em estado de desgaste acentuado). Em conseqüência, recua a
recomendação, ficando apenas a
referência.
Inferno n? 17, comédia dramático-aventuresca desenrolada num campo de concentração, produzida em 1953, tem sido
exibida com muita freqüência;
mas a modéstia da programação
confere • ao filme um destaque
especial.
Um Homem Chamado Adam,
de 19(56, é drama em ambiente
de negros americanos. Com a
hoje desfeita clã de Sinatra no
elenco, o filme tem sua única
nota de atrativo no fato de nunca ter sido exibido nas cinemas
brasileiros.
Amei Até Morrer, com Lizabeth Scott, Robert Cummings
e Diana Lynn, é um dramalhão
exacerbado, cuja ausência de
medidas talvez confira algum
interesse, 24 anos depois. Seis
Horas de Vida, do mesmo diretor
(Dieterle), e feito 18 anos antes
(1932) é também melodrama,
porém dos mais anacrônicos: espetáculo a ser evitado.
HORÁRIOS E CANAIS: SEIS
HORAS DE VIDA (15h — 4);
AMEI ATÉ MORRER (21h —
13); UM HOMEM CHAMADO
ADAM (23h — 4); ROMEU E
JULIETA (23hl5m — 6); INFERNO N° 17 (lh — 4).

H
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apresentei paisagens
líricas, e integram o
grupo dc artistas da
coletiva. Endereço do
Museu: Av. Rio Branco
199.
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Menashe

moicAçÁo

Tréi dos «ravadoroí
pravadoros participantes
dedicam-se
«
principalmente
outros Ires
pinlura. Os
trabalham em escultura
e arlc conceituai.
Alima nasceu cm Israel
e participou Ha Bienal
dc Paris de 1959.
Pinchas Eshcl
fez estudos com
o .escultor Rudolf
Sehman e
aporlciçoou-sc na
Academia de Brcra com
o famoso escultor
italiano Marir.o Marini.
Tuvia Becri traz
paisagens oníricas:
Yehoshua Griflil
novos
procura efeitos
nas artes gráficas,
Mcnashc Kdiscliman

Plwjl" TlilfdftuiàiLiil
Gravura

ESP/MTOSA

catálogo traz
apresentação de Ainnon
Barzcl e as lécnicas
cxorciladas nesta
mostra sáo dc
litografia, scrigrafia,
gravura cm metal, etc.

QUARTA-FEIRA
Debbie Reynolds e a canção
Tammy são os trunfos humoristico-lacrimogêneos dc A Flor do
Pântano, aventura sentimental
para as adolescentes de 15 anos
atrás (algumas das donas-decasa de hoje). Houdini, o Homem Miraculoso, com Tony Curtis, é biografia aventuresca —
contendo eventuais atrativos —
de um exibicionista que empolgou os EUA no início do século.
A Fúria do Destino, com Yul
Brynnner e Joanne W°odward, é
espúria e melodramática versão
de um trabalho de Faulkner;
Ainda Não Comecei a Lutar, com
Robert Stack, é épico longo e
cansativo ie ambos sem as cores
originais). Vingança é telefilme
vulgar, impondo atores conhecidos com Shelley Winters.
HORÁRIOS E CANAIS: AINDA NÃO COMECEI A LUTAR
(13h30m — 13); A FLOR DO
PÂNTANO (15h—4); HOUDINI,
O HOMEM MIRACULOSO (21h
13); VINGANÇA (24h — 4; A
FÚRIA DO DESTINO (24h — 6).

Aynla

I Walmir

Dia 30 o Museu
Nacional cio Bclas-Arlos
inaugura unifl coletiva
de gráfico» israelenses,
organizada pelo
Ministério de Artes e
Educação de Israel.
A mostra reúne 29
trabalhos gráficos. O

GRÁFICA
ISRAELENSE

Kadishman

Uma noticia espantosa está
arrepiando os meios plásticos naclonals, Por Indicação do Conselho
Federal dc Cultura c com a cobertura financeira do Departamento
de Assuntos Culturais, seria rcallzado no Palácio da Cultura uma
comemorativa
exposição
grande
dos .10 anos de pintura dc Gillicito Trompowski. O sen h oiTronipowski, pessoa das mais respeitáveis, cronista social dc «abarito, tem pouquíssima expressão
como pintor, não estando seu nome ligado a nenhum movimento
significativo (Io nosso modernismo,
nestes 50 anos de lula c avanço.
Confesso minha integral surpresa
diante de tal indicação, pela nenhiinia vinculação do senhor Trompowski à grande aventura cultural
das artes plásticas brasileiras, a
não ser em caráter i|iic sempre me
pareceu nitidamente bissexto c dominlcal.
* « •
O Conselho Nacional dc Mulheres escolheu a.s 10 mulheres ,
mais importantes de 1073 p a diretora do Museu Nacional dc Belas-Artes senhora Maria Elisa
Carrazoni. foi destacada no setor
da educação. O prêmio é uma homenagem às 10 mulheres que, em
1073. muito trabalharam pela integração da mulher no processo de
desenvolvimento sócio-politico-ecnnómico do país.
* ;*' *
A Galeria Vernissagc inclui na
sua programação deste ano pelo
menos quatro altos momentos culturais: individual Lasar Segai!, individual Vicente do Nego Monteiro,
individual Artur Luis Piza, c indivirtual Antônio Bandeira.

CRÍTICA DO REAL
O desenho de humor está
tentando dar um grito dc liberdade. Pussar do estágio servil de
conceito, de
ilustração dc um
uma piada ou de uma critica,
para o âmbito da obra de arte.
Como aliás, a fotografia já vem
jazendo com todo o ímpeto. Na
Europa já se fundam galerias de
cartunistas e desenhistas de humor, caricaturlstas, etc. No Bra'susil temos material humano
trabalho
um
proficiente para
mocional dc primeira grandeza
neste setor. Entre os caricaturistas que me passaram pelos olhos
7iestes muitos anos de análise do
o caso de
fenômeno' plástico,
Flávio Souto me merece atenção
caricaturas de
especial. Suas
personalidades da cultura, não?
pretendem demolir a imagem
porventura criada pelo mito ou
pelo consenso popular. Antes,
exímio desenho,
apoiado num
estas caricaturas comentam criticamenle a realidade humana e
artística destas
pessoas, apropriando-se de traços, de Mulos,
de textos, de letras personalizadas, dc situações ambientais da
figura, tudo com inteligência, finura e sutileza realmente raras.
Primeiro de tudo, como já disse,
estamos diante de um desenhisIa consumado. Seu traço fino e
ágil envolve todo o espaço com
registros de um humor muito espccial. Antes, serve-se do humor
como uma linguagem adequada
a reconiar a importante história

O marchand Samuel Rosenfeld, da Samarte. embarcou para
a Europa. Na volta vai acionar váde cada um, através dc traços rias campanhas importantes coma
mare
marcantes
fisionômicos
sistema de trocas de obras de
cados. Se uma borboleta pousa oarte através da
galeria, o superou
no ombro de Cecília Meireles,
de arte e uma campanha
uma plêiade de pequenos demo- mercado
para fazer do quadro um presennios envolve a aura de Rimbaud,
te na data comemorativa do Dia
c
dc
é
tudo
propriedade
produto
1 das Mães.
verde
obra
respeito. Sobretudo
dadeiro artista, o que importa
A Galeria do Campo, cm Nitcmais que tudo. A exposição pode I
rói, apresentando uma coletiva dc
ser visitada até dia 3 de maio '
gráficos: Fernando Tavares, José
na Livraria Divulgação e PesAltino, .Tose Paixão Silva, Mariza
37,
Angélica,
quisa. Rua Maria
Costa, Osmar Fonseca e RoDias
Jardim Botânico.
gério Luz.
* *
A tapeceira gaúcha Jussara
Cirne Lima expondo em Barcelona, com apresentação da Mario
Schcmberg, Erico Veríssimo e do
titular desta coluna.
*

O

k4
Fernando

Pessoa

visto

por

Ã Galeria O Globo de Belo liorizonte está apresentando unia individual dc desenhos dc Castanò;
rcentemente premiado no concurso de melhor interpretação plástica do Dom Quixote.

* * *

Luiz Jasmin volta ao noticiario. Inaugura terça-feira uma exposição de desenhos na Azulão Galeria, em São Paulo. A apresentacão é uma epígrafe de Salvador
Dali.
•
4

Flávio

Soulo

?

*

O Centro Cultural Lumen inaugura dia 2 uma individual dc. retratos por Percy Deanc, dc uma fasc que vai de 1910 a 1971. Endereço
da galeria: Av. Delfim Moreira, 54.

DULCE MAGNO MOSTRA
'ESPAÇOS"
OS SEUS

SEXTA-FEIRA

Maximilian Scholl
Richard Widmark
em Julgamento
em Nuremberg
(Quinta, canal 13,
22h30m)

PLÁSTICAS

ARTES

F. Monteiro

— Para mim, a pintura
c um veículo de comunicação visual. Não tem mensagens. interpretáveis e nen h ü m sentido literário.
Poucas coisas são mais difíceis ou aborrecidas que
explicar o significado desse ou daquele quadro.

Assim fala Dulce Magno
dos seus Espaços, que scrão mostrados na Galeria
Interdcsign, em São Paulo,
no dia 23 de maio, e logo
a seguir no Rio.
Há mais de 20 anos que
Dulce Magno desenha, pin-

ta, faz gravura em metal c
xilogravura.
— Meus trabalhos atuais
— diz ela — têm ha mise
o circulo, a forma perfeita,
que dá maior sensação (le
espaço e vibração, As telas
são Espaços com vida própria, de múltipla escolha:
duas ou mais telas podem
ser
justapostas sobre
quaisquer lados, as mòlduras de alumínio parafusadas na posição que se quiser. Assim, a pessoa pode
participar da composição
formal do quadro, mas
apenas dc maneira por
mim pré-determinada.
INDIVIDUALISTA

i iiiiiiiiir—i^^^V

Seus trabalhos

'" :-'!t::;;::.;

aluais lêm o círculo como ba««

Dulce Magno se considera "uma artista individualista", que jamais se engajou em grupos c escolas.
— Trabalhei com Friedlander c um grupo de gravadores no atelier livre do
Museu de Arte Moderna
(S0) — diz ela — mas cada
um seguia o seu próprio
caminho.
Carioca, Dulce estudou
três anos no Califórnia
College of Arts & Crafts.
Numa exposição comemorativa dos 100 anos da descoberta do ouro, na California State Fair, um dcsenho seu obteve um primeiro lugar. — Nunca tentei sequer reaver esse meu
desenho — diz Dulce. —
Um prêmio tão no começo
da minha carreira, pareecu-mc, podia ser prejudiciai.

Em Nova Iorque, duranle quatro anos, Dulce Irequentou o atelier livre dc
pintura do Art Studenfs
Leaguc e estudou no City
College. No Rio, além de
gravura em metal com
Fricdlandcr, estudou xilogravura com Gocldi. Foi
diretora dc arte da revista
Senhor, na primeira fase.
Participou da Exposição
do Retrato Moderno, cm
1950, cm São Paulo c, dcpois, do Salão de Arte Modema do Rio de Janeiro,
do Salão Paranaense de
Belas-Artes (prêmio aquisição, gravura), (Ia Bienal
dc São Paulo, do Salão dc
Gravura de Cuba c da Graphic Arts Gallcry. além dc
outras mostras individuais
c coletivas, no Brasil e no
exterior. Em 1908 fez sua
última exposição individual,
na Galeria Gocldi, no Rio
dc Janeiro.
_ Volto a expor agora
_ di/. Dulce — um pouco
porque c uma imposição
da profissão. E* preciso ter
uma avaliação do próprio
trabalho. Mas não que eu
goste, pelo meu temperam c n t o introvertido, llã
uma certa violência cm
todo o processo dc expor.
Ana Bclla Gcigcr comparou, com muita propriedadc, os preparativos para
uma exposição com a véspera do casamento. Ambas
a.s situações impõem mais
ou menos a mesma dose
dc angústia, da qual não
sc consegue escapar.

?
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"A BESTA DEVE
DEVC MORRER"
MORRER"

frente

do

bloco

de

estréias

Apenas quatro estréias
prometidas para os
próximos sete tlias: duas
francesas
(A Besta Deve Morrer;
Uma Lágrima... Um
Amor), uma russa
(Os Cavalos de Fogo),
uma alcmã-ociilental
(No Amor... Vale Tudo).
A Besta Deve Morrer,
de Claude Chabrol,
deverá liderar o lote,
com apoio no ator
Jean Yanne e no
fotógrafo Jean Rabier.
Os Cavalos de Fogo. de
Paradjanov. chega com
nove anos de atraso.
Segundo as últimas
informações disponíveis
o cineasta foi preso,
certamente para
aprender a adivinhar
melhor o camaleônico
pensamento do Kremlin.
Sob um titulo brasileiro
paupérrimo,
No Amor... Vale tudo,
está uma comédia em
quatro episódios feita
por três diretores e com
alguns ótimos atores.
Um deles, Rolf Thiele,
sabe fazer cinema
(tradicional). .Tá Uma
Lágrima... Um Amor
(Faustine et le Bel Été)
é experiência diretorial
da loteirista
Nina Companeez,
colaboradora de
Michel Deville.
Entre as continuações
destacam-se
Golpe de Mestre;
A Primeira Noite de
Tranqüilidade; Viagens
com Manha Tia;
O Descarte; Um Toque
de Classe;
A Noite Americana;
American
Graffiti/Loucura de
Verão; Sinfonia de Paris;
Cantando na Chuva

A trama partiu da novela
The Beast Must Die, de NichoIas Blake. A fotografia é de um
artista: Jean Rabier. Distribuição: Roma Filmes.

Os Cavalos de Fogo, realização do nisso Sergei Paradjanov

• Amanhã:
Pax,
Ricamar,
Bruni-FÍImengo (18 anos).

¦
¦
¦
¦
¦
¦
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Georges Marchai e Muriel Catala:
Caroline Cellier, protagonista de
|ma
Amor...
lima Lágrima.. . um Amor...
Morrer
A Besta Deve
Na dia
Tiller c
Cufd
Jurgens:
No Amor.. .
Vale Tudo

CINECLUBE MACUNAÍMA
— Sábado, 21h: Gama Zumba,
de Carlos Diegues. (Auditório
da ABI).
IBAM — Terça-feira, 20h30m
Cara a Cara, de Júlio Bressame
(Rua Visconde Silva, 157).
MUSEU DA IMAGEM E DO
SOM — De sexta a domingo
próximos: Bonnie and Clyde/
Uma Rajada de Balas, de ArComplemento:
thur Penn.
Flash Gordon no Planeta Marte (5.° capítulo). (Praça Marechal Âncora, 1).
CINEMATECA DO MAM —
Amanhã, 18h 30m, no Auditório do Consulado Americano:
Directed by John Ford, de Peter Bogdanovich. Terça, 18h
30m, também no Consulado:
The Making of Butch Cassidy
and the Sundance Kid, também de Bogdanovich. Quarta,
18h 30m: Eva, A Mulher e a
Tentação (Eva), de Gustav Molander, com roteiro de Ingmar

JORNAL
DO
BRASIL

. Amanhã: Art-Palácio Tijuca (13 anos).
"UMA LÁGRIMA...
UM AMOR..."

¦
¦
¦

/f

A Cinemateca do MAM selecionou mais um filme inédito
para lançamento no Jóia, que
vem mantendo uma programação de arte: Os Cavalos de Fogo
(Teny Zabipich Predkov), de
Sergei Paradjanov. "A carreira
de Paradjanov foi interrompida
pouco depois deste filme" —
comunica o boletim da Cinemateca — "e notícias recentes informam'a sua prisão, fato que
motivou um protesto, divulgado no início deste mês e assinado, entre outros, por Resnais,
Godard, Demy, Rossellini, Varda, Bunuel, Antonioni, Losey,
Malle, Visconti e Bertolucci".
O realizador é apresentado
como integrante da "corrente
rebelde do cinema soviético, que
mais diretamente recebeu as
influências da nouvelle vague
francesa, fertilizando com elas
o tradicional cinema épico soviético." O filme pai'tiu de um
poema de ucraniano Mikhail
Kotsiubinsky. Recebeu prêmios
em festivais realizados em Mar
dei Plata, Salônica e Roma. E'
produção dos estúdios Aleksandr Dovjenko, 1965, com Ivan
Nikolaichuk, Larissa Kadochnilcova e Tatiana Bestaieva nos
principais papéis.
• Amanhã:
(18 anos).

Jóia-Cinemateca

"um
Depois de fazer
pouco de tudo" no cinema francês,
Nina CompaAez sentiu urgência de "arriscar" a direção:
"Não
posso trabalhar sem paixão e, para ter paixão, preciso
arriscar." Durante 10 anos, esprevendo para o diretor Michel
Deville, fez o que chama de
"c i n e m a narrativo." Agora
um "cinema contemplatiquer "não
me interesso pelos
vo":
exteriores; o
acontecimentos
que me toca é o encaminhamento interior dos seres, a expressão da alma."
Faustine et le Bel Eté (titulo original) se passa num verão. "E' um filme sobre o verão. E também sobre os instantes fugitivos que nos escapam
"quer inodas mãos." O filme
var: imortalizar os curtos momentos da juventude que fugiram para sempre enquanto o
saboreávamos." No elenco, em
que predominam os jovens, estão Muriel Catala, o veteranissimo Georges Marchai, Maurice Carrel, Claire Vernet. Música de Chopin, Liszt, Schuman,
Fotografia
Tchaikovski.
de Ghislain Cloquet. Distribuição: C. I. C.
• Amanhã:
Império, Roxy,
Alice
Tijuca, Santa
(18 anos).

r—
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CINECLUBE ESTÁCIO DE
SA' — Sábado (22h) e domingo
(18h): Sonhos de Mulher, de
Ingmar Bergman. (Rua do Bispo, 83, Tijuca).

e faça uma
assinatura do

Comédia alemã (ocideutal) contando quatro histórias
autônomas girando em torno
de situações romanticas e eróticas. Rolf Tliiele, diretor de
dois episódios, é um bom cineasta de linha tradicional. O
elenco, rico em nomes de cartaz, tem como principais valores Heinz Ruhman, Nadja Tiller, Gert Froebe, Cathenne Deneuve.
Primeira história: O Sonambulo, direção de Thiele,
com Gert Froebe, Catherine
Deneuve, Walter Buschhoff,
Ingeborg Wall. Segunda: Amor
Aberto, de Thiele, com Curd
Jurgens, Nadja Tiller, Ivan
Desny, Leticia Roman. Terceira: História de Pijama, direção
de Axel von Ambesser, com
Anita Ekberg, Peter Alexander, Axel von Ambesser. Quarta: O Encontro em Aula, de
Alfred Weide, com Heinz Ruhman, Johanna von Koczian,
Richard Munch, Hans Leibelt,
Eva Kinski. Distribuição: River Filmes.

"CAVALOS DE FOGO"

¦
H
K
¦
¦

222-2316

"NO
"NO AMOR... VALE TUDO"

Realizado em 1969, depois
de A Mulher Infiel (1968) e antes de O Açogueiro (1970), Que
la Bête Meure parece figurar
entre as realizações expressivas
No elenco,
de Claude Chabrol.
'o excelente Jean
entre outros,
Yanne (de O Açougueiro), Michel Duchaussoy, Caroline Cellier, Anouk Ferjac, Guy Marly,
Maurice Pialat.
O filme tem início com o
atropelamento de um menino,
numa manhã de domingo, em
um povoado francês. Chabrol se
apóia nessa ocorrência tão comum para mostrar como se
porta o pai na caça ao monstro, que fugira serri deixar pistas. A procura se torna intensa,
emotiva, violenta. "Uma atmosfera carregada indica que algo
está por explodir" e se mantêm até chegar "à identidade
do criminoso, à situação do pai,
ao comportamento da amante
entre um e outro homem."

Chabrol

Telefone para
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Rio cie Janeiro, domingo, 28 de abril de 1974

MATEMÁTICA
0
Bergman. Quinta, 18h 30m: O
GeSergei
de
Sitencioso,
Dom Silencioso,
EM DUAS SEMANAS
rassimov. Sexta, 18h 30m: Os
Se Você necessita aprender Matemática em pouco tempo; se
Companheiros, de Mário MoniVocê vai se submeter a exame, a concurso ou a vestibular e
celli. Sábado, 16h: documentaé pai, deseja orientar seus
precisa de uma rápida revisão; se Você"pontos"
rios sobre os pintores impresde Matemática; se
não mais se recorda dos
e
filhos
—
Os Impressionistas
sionistas
Você está cursando o 1.° ou o 2.° grau e tem dificuldade nesta
matéria; se Você iá concluiu o l.° grau mas não domina a
(n.° 1), Os Impressionistas (n.°
SOB MEDIDA
Matemática; enfim, se Você abandonou os estudos há mui<o tempo,
2), A Música de Debussy Sobre
e deseja recomeçar; eis a oportunidade.de sua vida. O Major
Corot, LanO ESTÚDIO DE SOM, QUE £ A CURTIÇÀO DA CIDADE.
PJnturas de Monet, Corot,
Eng. Eletrônico João B. Leandro — diplomado pelo Instituto Militar
—
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et e Degas
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Sabado, 18h:
entrada franca. Sábado,
que permite mesmo ao estudante mais refratário, e sem auxílio
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de mestre, aprender em apenas duas semanas a matéria que preHoras do Diabo (Mauvaise
(Mauvaise
'
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cisa para seu exame. Cada volume custa apenas Cr$ 29,00 e pode
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EDITORA
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Plana; para o
Griffith
a a sua disposição.
mes: I. — Álgebra e Aritmética; e II. — Geometria
Nação, de D. W. Griffith
uma Nacao,
volumes III — Álgebra 2.° grau A;
os
científico),
2.°
(antigo
grau
Domingo,
inglês).
em
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e IV — Álgebra 2.° grau B.
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ESTÚDIO-TIJUCA
ESTuDIO-TIJUCA — Sábade
do, meia-noite: Willie Boy, de
LIVROS
BONS
Polonsky.
Abraham Polonsky.
seleção recebida de França.
Formidável
Sessoes de
370,00
.CINEMA-I
.CINEMA-! — Sessões
L'Histoire Quantitative du Bresil de 1800 a 1930 — (1973)
Candida¬
219,00
meia-noite. Sexta: O0 CandidaJoies du Cheval (1973)
11 1,00
Sabado:
to,
te), de Michael Ritchie. Sábado:
Naissance du Psyclianalyste (Chertok) — 1973
68,00
LIVROS ESCOLARES FACILITADOS
Introduction Aux Modeles Macroéconomiques (Kogiku)
Radiei,
Raciiel, Rachel, de Paul New58,00
David)
de
L'Exportation
(F.
CURSOS
TODOS
Le
Mythe
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e
estrangeiros
nacionais
man.
Occidental
du
Mondo
Musique
de
Instruments
de
crédito
crediário e cartões
510,00
y/internitz) — 1972
de Cultura
NOTA: os Clubes de
la Presse et à la Television
Dans
la
Publicité
de
Effets
Les
Trindade e Redentor informam
_ ]972
56,00
na prófarão sessões na
não sessoes
(JD LIVRARIA ÊmER
que
que
mais 600 títulos novos e de reposição sobre ECONOMIA/PS!\«y
/ ECOxima semana.
CANÁLISE / URBANISMO / ARTES GRÁFICAS / CINEMA
ATUALIDADE
28 L0JA(Merca(to das Flores)
Bilac,
DIREITO
/
SOCIOLOGIA
I
Olavo
ÍPç.
PUBLICIDADE
/
OGIA
/
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POLÍTICA / "BEAUX LIVRES" / LITERATURA I LINGÜÍSTICA / ES\ Ru0 México, 31 S0BREL0JA-221-5073 .a 76
PORTES/
. Pç Repúblico, 71 LOIA
939-5362
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PARA QUEM
TEM ESPINHAS
Na adolescência, a secreção das
glândulas ssbáccas aumenta.
PELE OLEOSA.
© Resultado'
OBSTRUÇÃO DOS POROS.
Nos poros obstiuidos pelo excesso do scctecâo, surgem
CRAVOS E ESPINHAS
Comi afetam a parte maisvisivel do corpo, que é o rosto,
a causar
© chegam
COMPLEXOS E INIBIÇÕES
Tratamentos antiquados - loções que queimam e pomadas
aumentam ainda n.sis a
que
© íleosidade da peie — são
FALSAS SOLUÇÕES
So um produto científico e
moderno
© RESOLVE 0 PROBLEMA
Strktex
42 esponjas individuais: você us»
e joga fora. Seca as espinhas sem
lambuzar o rosto. Deixa invisível
película antibacteriana. Dá uma
agradável sensação refiescan.te.
Você pode sair logo após usar.
¦¦&£0-

PÁGINA 0

?

CADERNO B

?

JORNAL DO BRASIL

BRINCANDO

Rio de Janeiro, domingo, 28 do abril de 1974

?

DE CIÊNCIA
CIENCIA

| Marcomede

Rangel

ALIMENTAÇÃO

Nunes

I
sucos

C

boa

tia

A

VEZ

DA
?é|§É
CHUVA
C
A chuva é um fator muito
importante 110 campo, por causa das plantações. Uma longa
estiagem pode acarretar sérios
prejuízos. Mas chuvas em demasia também podem representar danos. Assim, os meteorologistas estudam-na, para saber
a época de maior ou menor indicc de chuvas, ou como se diz
em meteorologia: indico pluviométrico, para que se tome precauções quanto a essas épocas.
Um hidromeleoro
O meteorologista classifica
como hidrometeoros aos fenõmenos atmosféricos constituídos
pela água em seus diferentes estados. como a chuva em estado
liquido e a neve em estado sólido.
Na extremidade superior das
existem,
geralmente,
nuvens

^
O pluviômetro
pluviometro usado na agricultura ée fundamental, hoje em dia, na vida urbana

cristais de gelo que provocam a
precipitação. Há, também, goticulas dágua bem pequenas. Os
cristais de gelo absorvem as goticulas dágua e aumentam dc
tamanho. Começam a cair, pela
força da gravidade, e vão absorvendo mais goticulas dágua e
temes aí a chuva, Para cair neve ou chuva, depende das temperaturas nf extremidade supericr da nuvem c no ar entre a
nuvem e a Terra. Sc as temperaturas extiverem na maior parte abaixo de zero cairá neve.
Pluviôtnelro. o medidor
Um dos mais antigos instrumentos usados na meteorologia, foi usado pela necessidade
dos agricultores terem dc adquirir conhecimentos sobre a chuva
e como medi-la. Isto se verifieou nelo fato cie ciue uma vasi-

NATUREZA

I
I
!
,

tempo,
lha aberta, exposta ao tempo,
medidor
podia servir como um medidor
de chuva, sendo o pluviômetro
elementar. Esta descoberta foi
I muito útil e hoje é usada apenas
i com alguns aperfeiçoamentos
sobre o diâmetro a ser usado no
| •aparelho.

Introduza o funil na gar— Introduza
rafa, ce coloque os dois em um
fiqvie um
funll fique
buraco cavado do funil
pouquinho acima do nivcl do
solo.
Faça, com uma régua
— Faca.
rcgua
milimetrcs, uma
luna
graduada em milímetros,
escala na garrafa.

A construção dc um
pluviômetro
Para construir um pluviômetro," precisaremos, apenas de
uma garrafa ccm paredes retas
e um funil. É necessário que o
funil tenha margem vertical ou
rebordo interno, para evitar que
as gotas de chuva respinguem
para fora e tenha o mesmo
diâmetro que o da garrafa. Se
não encontrar um funil com o
mesmo diâmetro que o da garrafa, corte a parte de cima para que cies sc igualem.

O
0 índice
indice pltípiométrico
pluviometrico
reti¬
Depois de uma chuva, retire a garrafa do buraco e verifiagua na escala.
que o nivel da água
Sc o nivcl estiver em 5 milimemilime¬
tres. isso significa
sign!flea que essa foi
trcs]
a quantidade de chuva caida na
regiao, ou seja, o indice plusua região,
plu¬
viometrico.
viométrico.
Faça
Faga uma tabela, para anotar o dia, a hora e a quantidade dc chuva caida. Compare entre um mês e outro. Será uma
interessante pesquisa.
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Fróes

Zooloucos
I sado, quando a ciência chegava
Se essa perspectiva, a única
Quando espalhou num livro
ao auge de seu delírio racionalis- exeqüível sob o angulo ecológico
que a cidade era um zoo. Des'| ta, que os jardins zoológicos se c. a única aceita pelos movimenmond Morris tinira a cabeça
riftg -v.
Imfi
4
w$0 f ,^4'
difundiram pelo mundo, garan- tos conservacionistas, se impuvoltada para o mundo neurótico
tindo ao homem, ele mesmo de- ser finalmente ao grande públiZoóna
jaula.
dos bichos postos
-k\
r . m \ senraizado da terra, uma lem- co, os zoos passarão a ser vistos
logo de prestigio firmado — ele Wmm*. >
branca pitoresca da harmonia como uma coisa retrógrada.
estudou com Tinbergen em OxMais importante ainda, no enperdida.
ford e atualmente prepara o que
saiba
tanto, é que o homem
básiser
a
obra
talvez venha a
Para estudar um passarinho, abrir mão de seu utilitarismo
ca sobre comunicação animal —
nessa época, um ornitólogo pega- cientifico para reaprender, simMorris estabeleceu analogia entre
va um fuziu, ou contratava um plesmcnte, a ter pena dos binossos desvios de comportamenatirador de primeira e matava o chos. Para isso, pelo menos no
urbanos,
e
to, como prisioneiros
bicho. Assim era fácil — mas era Ocidente, será preciso qu^ ele
a triste loucura que se manifesfalso. As deduções tiradas dos reinterprete um famoso e amta entre os prisioneiros dos zoos.
cadáveres foram posteriormente biguo versículo de"o Gênese que
domínio soSeu livro em questão — O
desmentidas, a não ser quanto à lhe recomenda
classificação sistemática de es- bre os peixes do mar, sobre as
Zoo Humano, originalmente publicado em 1969 — está cheio de
pécies, pelas observações ao vivo aves dos céus, sobre os animais
casos de bichos custeados para a
empreendidas no século XX, as- domésticos, sobre toda a terra
sim como estão sendo desmenti- e sobre todos os répteis que por
alegria dos homens, mas que
acabam dando apenas, por trás
das, cada vez mais, as teorias ela rastejam".
das grades, um espetáculo sofrisobre a vida animal elaboradas
do de deformações e impotência;
em zoos.
de bichos que se masturbam, se
Lógica da água
A grande inovação da Etolomutilam, sofrem de úlceras e
obesidade, tornam-se fetichistas,
gia — a ciência moderna do comA secura do ambiente é um
atacam os próprios filhotes ou se
portamento animal, cujas bases
foram lançadas por von Frisch, fator que influi negativamente
entrecomem sem fome, em aces- ^Kki- «*'»''
%
^
gra nde vitoria da Ciencia,
Lorenz e Tibergen, os vencedores no crescimento das plantas, sosos de raiva.
atualmente, é propor
do último Prêmio Nobel de Fisic- bretudo quando elas são criaOs zoos mais civilizados, ultios bichos sejam
logia ou Medicina — foi justa- das em vasos e mantidas, por
que
mamente, deram para Instalar
examinados e estudados
mente propor que o estudo dos muito tempo, em interiores. Pacomodidades. Além de uma dieta
bichos seja feito ao ar livre, no ra que os processos de respiraao ar livre. Só assim o
nutritiva e racional para os hóse assimilação se perfaçam
homem
próprio campo de batalha da vi- cão
poderá
pedes, empenham-se em mebem, é indispensável que as
miniaem
arena
na
da,
e
não
realmente
entendê-los
lhorar seu conforto com equiparecior um
plantas tenham a seu redor
,00,
P^^enn^a^
laboratories e zoos.
Cos laboratórios
e amá-los
mentos e sistemas que a tecnoama-los
I tura dos
alto grau de umidade.
logia desenvolveu para nós, co- que cons'3FJL 8
Graças ãa água
mo o ar condicionado, os raios
agua —
iWlhyilMiW 1 I Mil ||| I
ffiiiii
Gramas
titui
•'..•.'•fl'-fi:
titui
das plantas
ultravioletas, a luz artificial. Mas SPPPIP
grande
parte
?-'v ,-||
— é aue
fa2 a absorção
—•
°Ue se
SC faz
abs,°r?^0,.dus
dos
os especialistas desconfiam — se
alimentos,
Na natureza, a água
t
é que os bichos não sabem — |
^
11 &r
embebe toda a superfície do soque essas medidas adiantam poulo e desce, para ser absorvida, à
co. Para os que nasceram na
rizosfera, zona que circunda as
mata, o conforto não compra a
raízes e se caracteriza por sua
satisfação de ser livre.
grande atividade microbiológica.
Um problema que apavora os
zoos — segundo um relatório diCerca de meia hora depois
vulgado ano passado nos Estade regada, uma planta já abdos Unidos — é a recusa de muisorveu toda a água de que necessita. Para que o solo não retas espécies de procriarem na
tenha água em excesso —
jaula. Como os zoos mais civili^
ameaçando apodrecer as raízes
zados deram também para se de— é que se costuma usar um
fender com a alegação dc que
pouco de areia (sempre de rio)
constituem refúgios para espécies
^
c'^mpr^vlsar
e improvisar sistemas
de d^reiia^
drenasistemas'fc
ameaçadas de extinção, esse proceramica
cacos
com
de
gem
blema remete, naturalmente, à
postos no fundo dos vasos.
;
postos
própria origem do sistema. Desenraizados de seu liabitat — onA própria
propria estrutura de determinadas plantas sugere made viver, de fato, é uma aventuW V>'
termlnadas
/hjft
neiras especiais
TOTj
neiras
especials de regar. E' o
ra instintiva — os bichos talvez
caso,
caso, por exemplo, das vávaf"
fiquenj expostos a distúrbios psi— farias rias espécies
de
especies
gravata
de
avaliação
quicos
1
-*
milia
quase impôsmília das bromeliácep.s
bromeliaceas — que
sivel, dada a barreira de comuni*"/
devem
agua no cálice
devem
receber
a água
calice
cação entre as espécies. Mas que
formado- no centro da rosácca
podem resultar, em boa parte, da
de folhas.
da penosa obrigação de fazer
Durante o repouso, que gegracinhas em público.
rahnente coincide com o inverJj^H
Consta que Salomão tinha
no ou com a estação mais seca
de onde a espécie é originária,
pavões e macacos, que Nabucodoas plantas enfeiam mas não denosor tinha leões e que AristóteNa ilustração, três rr-neiras simples de garantir para as plan- vem ser perturbadas. A água,
les tinha — para efeito de estudo — "uma coleção de coisas tas uma boa umidade. Colocados em recipientes maiores, os vasos nessa época, é reduzida a quavivas que foram mandadas de ficam sobre uma base de seixos com água até pelo meio (1); são se nada — apenas para impeoutras plagas pelos soldados de envolvidos por uma espessa crosta de musgo e detritos vegetais dir que a terra seque de vez —
seu pupilo Alexandre". Mas cons- em decomposição (2); ou se apoiam numa base de madeira cons- e o uso dc adubos ou féiUUzanI tes é contra-indicado.
ta também que foi no século pas- tantemente cercada de água (3).

fabricação

A exemplo da campanha lançada
lia alguns anos para aumentar o consumo dc leite no Brasil, a Associarão
Cltricola de São Paulo vai promovei
uma série dc anúncios publicitários,
visando a ensinar o brasileiro a consumir mais sucos dc fruta e
considerá-los alimento c não apenas
refrigerante.
Cem essa campanha, os produtores de citrlco.s esperam aumentar cm
30% o consumo Interno, o que representa um acréscimo de 20 milhões de
caixas dc laranja, sem contar tangerinas ou limões. Atualmente, apenas
quatro milhões de caixas de laranjas
são consumidas pelos brasileiros, in
natura ou Industrializados.

i

Marchas a laiitramarcluis
!
Desde o inicio de 1970, o projeto 1
Ahneido Deputado Sérgio Cardoso de
da tramitava pela Camara, passando
por Comissões Técnicas e Comissões
Especiais, sempre aprovado c o m
apenas algumas alterações na parte
rsdacional. mas nunca chegando a ser
transformado em lei.
Foi somente em novembro de 1972
que o Presidente Médici assinou a Lei
n9 5 823 tornando obrigatório o uso de
succs naturais nos refrigerantes. Era
a correção de uma velha situação,
qualificada de "absurda'' por todos os
que estavam a par: o Brasil, primeiro
exportador de suco de laranja concentrado e congelado do mundo (36 milhões de caixas exportadas ano passadoi consumir Internamente refrigerantes com óleo bromado e xarope de
laranja Importado.
A Lei devia ser regulamentada
em 120 dias mas levou mais dois anos
de tramites e discussões e somente em
dezembro passado o Presidente Médici
assinava os 138 artigos, em 70 páginas,
que determinavam a obrigatoriedade
da presença de suco natural em refrigeram tes.
As quantidades estipuladas são de
10% para laranja, tangerina e uva;
2,5% a 3% de limão; três a cinco mlligramas de quinino por 100 mililitros
de água tônica; o guaraná incide uma
quantidade mínima de 0.02% e máxima de 0,2% de grama dc semente por
100 mililitros de bebida. Essa última
quantidade poderá ser aumentada
dentro de seis anos quando os produtores de guaraná já estarão aparelhados para suprir as necessidades do
marcado.
Sucos naturais
Todas as fábricas estão se estruturando para, dentro do prazo mais
curto, atender às exigências da nova
lei. A Fischer S.A., por exemplo, responsávcl pela fabricação de Lanjal,
Sanjal. Limonjal, Sucky. Tanjal, Uva
jal, garante já estar seguindo as de'•

terminações. Seu diretor Pedro A'.'nerto Fischer explica que, desde 1961, eles
já utilizavam succs naturais.
A concentração, ao contrário do
que é feito pela maioria dos fabricantes, segue o processo ds evaporação e
não de pasteurização — "a evaporação
de cinco partes a uma temperatura dc
00 centígrados não afeta os valores
vitaminicos do produto nem o seu
sabor" — explica o Sr. Fischer.
Quanto à conservação, c exclusivamente por eongclação — a única
forma de manter Intactas as qualidades originais do suco fresco e, Justamente por todos esses processos de
conservação, o Lanjal possui todas as
vitaminas c sais minerais que fazem
da laranja um dos alimentos naturais
de maior valor nutritivo.
E a preocupação para que os consumi dores adquiram os produtos nas
mais perfeitas condições naturais, a
Fischer fornece às principais organizações de varejo e aos grandes consumidores congeladores q 11 c permi tem alcançar temperaturas inferiores a 20^ abaixo de zero.
A embalagem, também, segue
"latas de foprescrições rigorosas —
lhas-de-flandrcs, as únicas capazes dc
suportarem tais temperaturas". A embalagem em vidro é freqüentemente
utilizada pela maioria dos fabricantes
de refrigerantes. É o caso da CocaCola com a Fanta-Laranja e FantaUva; Antártica e Brahma com a limonada e a água tônica; Grapete c
Xodó da Bahia.
Lançado há quatro anos. o Xodó
atingiu tal grau de autenticidade que
nem utiliza água ou açúcar na fabri¦ cação de seus sucos: "E' fruto natural,
dos mais puros, uma mistura na proporção exata para o gosto brasileiro
de sucos concentrados de maracujá,
goiaba e umbu", diz Lothar Susmann, diretor da Colabor, agência
responsável oela campanha publicitária do produto.
O Crush, também, não deverá ser
afetado pela nova lei: desde 1916 contém suco natural de laranja. Antes de
1963, inclusive, quando ainda não existia no Brasil a fabricação de sucos
concentrados, os fabricantes de Crush
compravam as laranjas que espremiam na própria fábrica. A partir dc
63, passou a adquirir suco concentrado
de laranja de que é, atualmente, o
maior consumidor.
A Kibon com o Splash laranja e
uva — este último lançado no último
verão — garante não sofrer nenhuma
alteração com a lei. como também as
fábricas de sucos Maguari. Jandaia,
Pindorama. Superbom e Pcmmy's.
Yuki, Jandaia, Peixe, Bahiafruit
todas as
c as demais fábricas fazem
mesmas observações — "não haverá
problema de adaptação. No mais será
.preciso alterar as percentagcns. Mas
todos os fabricantes utilizam suco
natural".
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ARQUEOLOGIA NO BRASIL

ANO ZERO
São Paulo (Sucursal) — "Faltam condições à Arqueologia brasilcira para reunir especialistas de
áreas afins. O que decorre dessa situação é a pobreza refletida nos projctos cie pesquisa, que muitas vezes
se limitam à escavação de sítios arqueológicos". A opinião é do prof. Ulpiano de Meneses, diretor do Museu
dc Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, concordando com o prof. Mário Simões, diretor do Museu Goeldi, de Belém do
Pará.
Os dois professores realizam
atualmente projetos na região da
Amazônia, onde esses e outros problemas vêm sendo enfrentados:
equipes pesquisadoras incompletas,
parcos recursos financeiros, pouco
tempo dedicado aos projetos, precá-,
rias condições das áreas de ocorrôncia de material arqueológico, falta de pessoal especializado e de cursos qualificados de pós-graduação.

OS
FÓSSEIS
DO
GIRONDA
ARQUIVO JR

mmW WÊ&ÈÊ *' 'H^EH mmwi '

fósseis dc vertebrados
adiadas na serra do
Mio da Gironda, no
Município de CachoeiOS ro de Itapemirim, Espírito Santo, são mais importantes
do que se supunha a princípio, segundo constatou o paleontólogo Rubens da Silva Santos, que já identificou entre o material recolhido
restos de mamíferos gigantescos,
que viveram na região lui um milhão de anos.
De acordo com o professor Rubens da Silva Santos, que pertence
à Seção de Paleontologia e EstratiNacional
grafia do Departamento
da Produção Mineral, "foram identificados restos de desdentados ão
gênero Eremotherium c de prosbocídeos, provavelmente Haplomastodon — elefantes primitivos, ancestrais das formas que vivem hoje na
África e Ásia".
ANIMAIS
GIGANTES

08 PROJETOS

Nas regiões de Santarém, do rio
Negro ou da ilha de Marajó, onde
estão sendo pesquisadas as peças arqueológicas, os professores Ulpiano
de Meneses e Mário Simões desenvolvem um trabalho onde as condições não são as ideais. As peças avqueológicas do Projeto Santarém
foram adquiridas de um amador, e
o estado de conservação não permitiria as conclusões científicas. Por
meio de uma subvenção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o Museu de Ar—
queologia e Etnologia — MAE
pôde comprar as peças, que exigiram maiores pesquisas para um melhor aproveitamento das informações que poderiam trazer.
Embora persistam grandes dificuldades, desde o início da sua pesquisa, em 1972, o prof. Ulpiano de
Meneses explica que se atingiram
grandes progressos. Segundo ele, já
foram levantados e mapeados 26 sitios arqueológicos ao longo do Aiaia
e do rio Caruauna, a Leste de Santarem. O material colhido até agora
é farto em cerâmica, utensílios líticos e amostras para análise do solo.
A cerâmica encontrada na ilha de
Marajó e o sítio dos sambaquis, de
2 000'a 1 500 anos A. C, no litoral
Norte do Pará, são outros projetos
que vêm despertando o interesse
dos arqueólogos.
O prof. Mário Simões afirmou
que pretende realizar um projeto integrado de pesquisa arqueológica na
região da Amazônia.
O Projeto Nacional de Pesquisas
Arqueológicas — Pronapa — representa o primeiro trabalho de pesquisa nacional integrada. A partir de
então os arqueólogos estrangeiros
passaram a demonstrar maior interesse pela Arqueologia brasileira. O
prof. Mário Simões, impressionado
com o sucesso do Pronapa, deverá
coordenar outro projeto, semelhante, restrito à região da Amazônia.
Segundo o professor, seu trabalho
deverá ser iniciado em 1975 e concluído em 1978.
Reconhecendo o valor do
Pronapa, apontado por ele como o
trabalho de cobertura arqueológica
mais completo já feito no Brasil, o
professor Ulpiano de Menezes confirma que o estudo isolado persiste em todo o país. Os trabalhos, realizados por museus, como o Goeldi,
são sempre independentes:
— Em Pernambuco, no Rio
Grande do Norte e no Espírito Santo, especialistas lutam pela implantação de núcleos de estudo nas universidades.

ÁREA UNIVERS1TÂRIA
No Sul e Sudoeste, o professor
Ulpiano de Menezes afirma haver
apenas o Museu Nacional, no Rio
de Janeiro, e algumas sociedades
particulares — em Santa Catarina
o trabalho da Universidade Federal;
no Paraná, um grupo de pesquisa de
Curitiba trabalha em contato com
outro, da cidade de Paranaguá; no
Rio Grande do Sul, apenas alguns
pesquisadores em São Leopoldo e
Porto Alegre.
Segundo o diretor do MAE, São
Paulo apresentaria um caso específico: dentro da Universidade de São
Paulo, três centros dedicam-se a

Os fósseis da serra do Alto da
Gironda joram achados por operarios de urna indústria de mármore
e são restos de mamíferos representantes de uma fauna que viveu na
América do Sul na época geológica
denominada Pleistoceno.
.*- -'
Entre o material encontrado,
além de prováveis restos de elejantes primitivos, há também fósseis
de um animal de um gênero relacionado com as preguiças — o Ercmotherium — de grande tamanho,
atingindo a mais de três metros de
altura.
O descobrimento de fósseis no Brasil surpreende
As pesquisas, feitas com a colaaos cientistas tanto quanto ao menino que,
boração da Academia Brasileira de
durante muito tempo, brincou com estas ossadas
Ciências, têm evidenciado também
sem que os adultos avaliassem sua importância real
a presença de pequenos roedores do
porte dos ratos atuais. O professor
Prof. Mário Simões, realizou, desde
logia do Rio de Janeiro seria "a presesse setor: o Instituto de Pré-HistóRubens da Silva Santos disse que
1962, sete projetos de trabalho.
criçáo aos alunos de doses homeoria, o Museu Paulista e o próprio
esses fósseis são importantes porque
páticas, para uso exclusivo de arMAE. Condenando esse sistema de
até agora só haviam sido coletados
queólogos'7
trabalho, o professor Ulpiano de Menos depósitos dc cavernas.
OS TRABALHOS
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tratum calcáreo constituem um tido material.
A seqüência de desenvolvimento
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SERVIÇO COMPLETO
Cinemas
ESTRÉIAS
A SERPENTE (La Serpenl), do .Henri
Vcr.i.uil. Cohi Yul Brmner, Henry
ronda, Oirk tiogardc, Vima List e
Michel Bouquct. 5uper-Bruni-70 (Rua
Vise. de Piraiá, 595 - 287-1880).
Rema-Bruni (Rua Vise. de Piraiá, 371
-- 267-2382). Rio (Pça. Saens Pena),
15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m, Path.: 12h, 1 .li, lóh, 18h, 20h, 22h.
Sob. • dom., a parlir das 14h. (18
anos).
•
Aventura de espionagem sem
interesse, Produção de rotina apoiacia num elenco internacional e imagens luristicai dc Londres, Paris,
Munique

c

Washington.

(J.C.A.)

MAÍrFORTÍ~QÜE O DESTÍNO (Shinobugaw.), de Kei Kuniari. Com Komaki Kurihara, Go Kato e Kiyoshi
Ávila,
Nagato. Osaka (Rua Maior
455): 15h, 17h, 19h, 21h. Sáb. c
dom., 14h, lóh, I8h, 20h, 22h. (18
anos). Até quarta-feira.
QUANÍrT^VAlE UM~HOMEM (Solctier in th» Roin), de Ralph Nelson.
Com Stcve McQueen, Tuesday Weld
e Jack Gleason. Música de Henri
Manclni. Pax (Rua Vise. de Pirajá,
18h,
351 - 287-1935): 14h, lóh,
20h, 22h. (Livre). Comédia americana.
CAFÉ NA CAMA (Brasileiro), de Alberto Pieralisi. Com Amido Ribeiro,
Rubens de Falco, Marta Moyano e
Marly de Falco. Palácio (R. do Passeio, 38 - 222-0838), Leblon (Av.
Ataulfo de Paiva, 39] - 227-7805),
S. Luiz (Rua do Catete, 315 — ...
- 225-7459), América (Rua Cde. de
Bonfim, 334 — 248-4519), Niterói:
I4h, lóh, 18h, 20h, 22h. Santa Alice:
a
I7h,
19h, 21h. Sáb. e dom.
15h. Madureira-2 (Rua
partir das
Dagmar da Fonseca, 54): 15h, 17h,
19h, 21h. (18 anos). Comédia nacional da linha erótica realizada pelo diretor de Memórias dt um Gigolô.
Comédia grosseira, em tudo
semelhante às realizadas nos últimos anos. O mesmo clima de permissividade e os mesmos personagens em situações muito semelhantes. (J.C.A.)
CHAMPANHA PARA O QUARTO 17
(Champagne for Room 17), de EdCharles Leniward Wright. Com
r,e, Helen Tiernsy e George Chandler. Plaza (Rua do Passeio, 78 —
222-1097):
lOh, 12h20m, 13h40m,
I5h20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h.
(18 enos).

CONTINUAÇÕES
UM HOMEM CHAMADO NOON (The
Man Callad Noon), de Peter Collin5on, Com Richard Crenna, Rossana
Farley
. Schiaffino, Stephen Boyd,
Granger. Italiano. Scala (Praia de Boi.fogo, 320), Santa Rosa (Iguaçu,
Esperanto:
Nilópolis e Meriti),
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Astor. (18
anos).
Western
anglo-ítalo-espanbol.
qu» nao consegue escapar aos ctichêa tradicionais do gênero. (E.C.)
SHAFT NA ÁFRICA (Shaft in Africa),
de John Gulllermiri. Com Richard
Roundtree, Vonetta McGec e Neda
A^neric. Americano. Capri (Rua Voluntárlos da Pátria, 88): 17h50m
20h, 22hl0m. Sáb. e dom., 15h40m,
17h50m, 20h, 22h. (18 anos).
O detetive negro do Harlem
em sua primeira aventura fora da
selva de asfalto. Embora preso ao
receÜuário viotencia/sexo, tem uma
narrativa fluente com alguns lances
insólitos dc roteiro. (E.A.)
A VIRGEM (brasileiro), de Dionizio
Azevedo. Com Toni Tornado, Nidia
Lippi, Maria Luiza Imperial, Carlos
Eduardo t Nuno leal Maia. Vitória
(Rua Senador Dantas, 45-A — . . .
242-9020), Central (Niterói): 14h, ....
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
•
A estereotipada imagem do
jovem transviado é a embalagem
usada neste filme para vender o
produto comercializado com sucesso
nas comédias eróticas: um pouco de
sexo e grosseria. (J.C.A.)
GOLPE DE MESTRE (The Sting), de
George Roy Mili. Com Paul Ncwman,
Robert Redford e Robert Shaw. M«.
tro-Boavisti (Rua do Passeio, 62 —
222-Ó490). Mctro-Tiiuca (Rua Cde. de
Bonfim, 366 — 248-8840): 14h
16h30m, 19h, 2!h30m. Metro-Copa-

—
cabana (Av, Copacabana, 749
237-9797): dc dom. a 6a., I4h30m
17h, 19h30m, 22h. Sáb., 14h, . . .
I9h, 21h30m, 241,.
(18
16h30nt,
anos). O mesmo realizador de Maum
com
politadouro Cinco retorna
ciai que recebeu sete Oscars da
melhor
de
o
Academia, entre eles
filme c melhor direção.
O mundo fora-da-lei de Chicago, 1936, rovive, como por milagre, num filme que, no gênero, |ustifica o título. Humor, suspensa, espirito lúdico. (E.A.)
DE
AMOR
BREEZY/INTERLÚDIO
(Breeiy), de Clint Eastwood. C o m
William Holden, Kay Lenz e Robert
Carniel. Música de Michel Lcgrand.
Veneza (Av. Pasteur, 184 - ... .
226-5845): 13h30m, 15h40m
17h50m, 20h, 22hl0m. (18 anos).
Jovem hippie d» 17 anos e
um divorciado de 50 numa história
de amor convencional, de dircçTto
K.y
Revelação da iovem
morna.
Lenz.

(E.A.)
AMERICAN GRAFFITI / LOUCURA
DE VERÃO (American Graffiti), dc
George Lucas. Com Richard Dreyfuss, Ronny Howard e Paul le Mat.
Art-Copacabana
(Av. Copacabana,
759 - 235-4895): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Sábado, sessão
à meia-noite.
dos
Reconstituirão
sensível
momentos vividos por quatro adolescentes americanos numa noite de
1962. O filme se frustra, contudo,
ao pretender retratar o fim de uma
era política e sociológica, sob o signo do rockVroll, (E.C.)
Õ~DE5CARTE
(Brasileiro), de Ansetmo Duarte. Com Glória MeneVan, Fernando Torzcs, Ronnie
Ziembinsky,
res, Carlos Vereza,
Vera Gimenez, Carlos Eduardo Dolabela. Odeon (Pça. M. Gandhi, 2
— 222-1508), Tiiuca (Rua Cde. de
Bonfim, 422 — 248-4518), Roxy (Av.
Copacabana, 945 - 236-6245): Pi—
raia (Rua Vise. de Pirajá, 303
14h,
247-2668), Icaraí
(Niterói):
lóh, 18h, 20h, 22h. Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54): 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Imperotor (Rua Dias da Cruz, 170): 15h,
17h,
19h, 21h. Pax (Caxias) (18
anos).
Bom filme, com
excelente
nível ds produção, contando uma
história de tensão •
absorvente
atuação
dc
mistério. Excelente
um
Glória Menezes à frente de
elenco eficiente. (E.A.)
A PRIMEIRA NOITE DE TRANOUILIDADE (La Prima Notu di Quiete),
de Valerio Zurlini. Com Alain Delon, Sônia Petrovi, Giancarlo Gianníni, Lsa Massari. Condor-Urgo do
—
Machado (Lgo. do Machado, 29
245-7374): 15hl0m, 17h30m,
19h50m, 22hlOm. (18 anos).
Bom filme dt Zurlini, fiel à
sua concepção da fragilidade humana. Um drama romantico-amargo nos
cenários de Rimini, onde Fellini se
insoirou para I Vítelloni (Os Boas
Viciai), (E.A.)
NOSSO AMOR DE ONTEM (The Way
We Wera), de Sydney Pollack. Com
Barbra Strtisand t Robert Redford.
Bruni-Copacabana (Rua
Barata
Ribeiro, 502). Estúdio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m, sáb.
também a 0h20m, dom. a partir
das 13h30m. (18 anos).
Vários talento» (direlor, «tores) afogados na onda da nostalgia.
Da tentativa d» análise dos EUA d»
1937 á década de 50 sobra uma
história de amor sem novidades.
(E.AJ
VIAGENS COM MINHA TIA (Travels
With my
Aunt), de George
Cukor. Com Maggie Smith e Alec
McCowen.
Baseado na obra de
Graham Greene. Americano. Estúdio-Tiiuca:
15h30m,
17h.0m,
19h
50m, 22h (18 enos).
Comédia razoavelmente divertida (adaptada de uma novela de
Graham Greene) que descreve a educação sentimental de um senhor conformisla por uma velhota saudávelmente amoral, (E.C.)
A NOITE AMERICANA (La Nuit Americaine), de François Truffaut. Com
Jacqueline Bisset, François Truffaut,
JearvPierre Léaud. Francês. Caruso
(Av. Copacabana, 1 862 — 227-3544):

I3h30m,

15h40m,

22h)0m. (18

17h50m,

anos).

20h,

....

Uma bem humorada • inlellgente autocrítica aos métodos tradicionais de produção de filmes, aph*
cável tanto i obra de Truffaut em
particular quanlo a qualquer ouir»
produção clássica. (J.C.A.)
UM TOQUE DE CLASSE (A~Toúch7õf
Class),
de
Frank. Com
Melvin
George Segai, Glenda Jackson, Paul
Sorvino e Hildegard Neil. Americano. Comodoro (Rua Haddock Lobo,
145):
18h,
14h,
lóh,
201),
22h. Copacabana (Av. Copacabana,
801 - 255-0953): lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).
Comédia. Um romance entre
um americano casado t uma mulher que ele encontra casualmente
no Hytle Park. História de comedia sofisticada valorizada
pela
classe dos atores. (E.A.)
O
MEU
COMO ERA GOSTOSO
de Nelson
FRANCÊS (Brasileiro),
Pereira dos Santos. Com Arduino
Colasanti e Ana Maria Magalhães.
Alasca (Av. Copacabana — Posto
Seis): Mh; 15h40m, 17h20m, 19h,
20h40m, 22h20m. (18 anos).
Um dos melhores filmes de
Nelson Pereira dos Santos. Importante notar que a versão integral
nunca pôde ser exibida. (E.A.)
"MVÕ V\MPIRO DE DUSSEIDORF
(Eint Stadt Suchl Einen Moerder),
de Fritz Lang. Com Peter Lorre, GusWernicke,
Otto
tav Gruendgcns,
lheo Lingen, Paul Kemp. Alemão.
Tijuca
Preto e branco. Art-Palácio
—
(Rua Conde de Bonfim, 406
254-0195): I4h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos).
Um dos melhores filmes de
Lang e uma das realizações estéticacinema
mais brilhantes do
mente
alemão. (E.A.)
PAIXÃO PELO PERIGO (Passion For
Danger), de Buzz Kulik, Com Dyan
Cannon e Burt Reynolds. Paratodos:
14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Mauá: 15h, I7h, lVh, 21h.
(18
anos).
Policial
americano contando
a
uma história apta
prender a
atenção do espectador. (E.A.)
BULLITT
(Bullitt), de Peter Yates.
Com Steve McQueen, Robert Vaughn e Jacqueline Bisset. Bruni-Fla—
mengo (Praia do Flamengo, 72
245-8904): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).
Bom policial com uma sequencia de perseguição (em automóveis)
que se tornou antológica. (E.A.)
SANGRENTA
EM
CHINESA
de
of
Revenge),
(Rider
Sliankuan
Hsiung Tung Fu. Com
Chinês.
Lir.g Fung e Tíen Pcng.
—
42
Mesbla (Rua do Passeio,
20h,
lóh, 18h,
14h,
242-4880):
de
22h. (18 anos). Filme chinês
Hong-Kong.
BELA
LUTA

ÓDIO SERÁ' SUA HERANÇA
(The Wild Bunch), de Phil Feldman.
Holden, Ernest BorgCom William
nine e Robret Ryan. Rian (Av. AtlanImpério
tica, 2 964 — 236-6114),
(Pça. Mal. Floriano, 19 - 224-5276):
13h30m, 16hl5m, 19h, 21h45m. Ca338
rioca (Rua Cde. de Bonfim,
-228-8178): lóh, 18h45m, 21h30m,
Petrópolis. (18 anos).
Vigoroso western com situações de extrema violência. (E.A.)
MEU

CANTANDO NA CHUVA (Singing in
the Rain), d» Gene Kelly • Stanley
Donen. Com Gene Kelly, Donald
0'Connors e Debbie Reynolds. Cinema-2 (R. Raul Pompéia, 102 — . . .
247-8900): 13h40m, 15h50m, 18h,
20h!0m, 22h20m. Bruni-Tijuca: ....
13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h
22hl0m. (Livre).
Um dos mais ilustrei exemplares da grande época do musical
americano, com danças * canções
(algumas antológicas) inscritas num
cenário de cores fortes e maravilhosa vulgaridade sofisticada. (E.CJ
TRINITY A COLINA DOS HOMENS
MAUS (Boofs Hill), dc Giuscppe Colizzi. Com Terence Hill, Bud Spencer c Woody Strode. Rivoli: 12h,
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (10 anos).
Western italiano. Título inicial:
A Colina dos Homens Maus. Apesar
do novo título, Trinity nada lem
com a história deste western rotineiro. (E.A.)

REAPRESENTAÇÔES
Õ CASO MATTEI (II Caso Maltci),
de Francesco Rosi. Com Gian Maria
Volonté. Programa duplo: O Poder
da Máfia, com Franco Nero. Asteca
(Rua do Catete, 228 - 245-o813):
14h, 17h30m, 22h. (18 anos).
Um dos melhores filmes dos

últimos anos. Uma narrativa de fiecão fortcmonle apoiada nos fatos
reais cm torno de Enrico
Maltci,
unia cspéclo dc rcconstllulção feita
da soma de depoimentos e ações tncenadas. (J.C.A.)
A FUGA DO PLANETA DOS MAÇACOS (Escape From the Plane, of lhe
Apes), de Don Taylor, Com Eoddy
Humor,
McDowall,
Kim
Bradford
Dillman, Natalie Trundy, Programa
duplo com O Fator Netuno, ume
Crise Submarina, de Daniel Pcttio.
Com Ben Gazzara, Yvcltc Mlmlcux,
Water Pldgcon, Ernst Borgninc. ArtPalácio Madureira (Shopping Center
de Madureira): 15h, 17h, 19h, 21h.
(") anos).
Dois filmes fracos: A Fuga,
desperdiçando a fórmula do excelente O Planeta dos Macacos. O Falor Netuno, uma ficção científica dt
baixo nível. (E.A.)
SEM
NOME (High
O ESTRANHO
Plalni Drífter), de Clint Eastwood.
Hill,
Com
Verna Bloom, Mariana
Mitchell Ryan, Jack Ging. Programa
duplo com Quando ai Mulheres Perderam o Rabo, ds Pasquale Festa
CampanilJíXCom Senta Bcrger, Lando Buzzanca, Renzo Matagnani. ArtPalácio-Méier (R. Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Art-Palácio-Petrópolis
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
O Estranho, western bem Inas
Mulheres,
teressante. Quando
chanchada grossa • sem graça (E.A.)
A GRANDE ESCAPADA (Ia Grande
Vadrouille), de Robert
Dorfmann.
Com Bourvil, Louis de Funcs e Terry Thomas. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1 426 — 227-6686):
20hl5m, 22h30m. (Livre). Até quartafeira.
Divertida comédia ambientada
na França sob ocupação alemã. (E.A.)
O PECADO DE TODOS (Reflections
in a Golden Eyt), d» John Huston.
Com Marion Brando e Elizabeth Taylor. Ricamar (Av. Copacabana, 360):
l4h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
Versão da obra de Carson
McCullers.
LOIRO ALTO DO SAPATO PRETO
(l« Grand Blond avtc un* Chauísur* Noire), de Yves Robert. Com
Blier
¦
Pierre Richard, Bernard
Mireille Darc. Francês. Condor-CoFigueiredo Ma(Rua
pacabana
galhães, 286 - 255-2610): 14h, lóh,
18h, 201. 22h. (18 anos).
Comédia d» equívocos: o riso à custa das fórmulas de espioEspetáculo
nagem internacional.
despretensioso e divertido. (E.A.)
SINFONIA DE PARIS (An American
in Paris), de Vincente Minelli. Com
Gene Kelly, leslie Caron e Oscar
Levant. Música de George Guershwin. Cinema.1 (Av. Prado Júnior,
286): 13h40m, 15h50m, 18h
20hl0m, 22h20m. (Livre).
Musical da idade de ouro do
gênero, destacando-se um grande
ballet inspirado nos pintores impressionistas. (E.A.)
DA
DODESKADEN, O CAMINHO
VIDA
de
Akira
(Dodeskaden),
Kurowasa. Com Yoshitaka Zushi e
Junsaburo Ban. Jóia-Cinemateca (Av.
—
237-4714):
Copacabana, 680
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
Obra-prima do cineasta
de
Rashomon. (E.A.)

MATINÊS
UM HOMEM ORQUESTRA (L'Homme
Com
Orchestra), de Alain Biré.
Louis de Funes e Olivier de Furnes. Copacabana: 14h. (Livre). Comédia francesa,
OESTE
DO
OS CHACAIS
(The
Train Robbers), de Burt Kennedy.
Com John Wayne, Ann-Margret e
Carioca:
Rod Taylor. Americano.
14h. (Livre).
•
Western humorístico em torno
de um assalto. A história importa
pouco, o filme procura apenas expiorar o prestígio dos intérpretes.
(J.C.A.)

EXTRA
SOM
ALUCINANTE (brasileiro), dc
Carlos Augusto Oliveira. Com Roberto Carlos. Hoie às 15h, 17h, 19h,
21 h, no Roma-Tijuca. (Livre).
PEQUENO GRANDE HOMEM (A Ultle Big Man), de Arthur Penn. Com
Dustin Hoffman. Hoie às 20h 30m,
no Cineclube Glauber Rocha, Rua
_
S. Francisco Xavier, 75.
PROGRAMA DUPLO - ID.LIO PERIGOSO (Expcriment Perilous), de Jas-

Campo de S. Cristóvão,

DESENHOS ANIMADOS BÚLGAROS
— l,o A Aldeia dos Sábios. 2.° Os
Três Tolos. 3." Paixão. 4.° O Maravilhoso Gatinho de Açúcar. 5.°
As Trás Maçãs. 6.° Mini. 7.» A
Grande Perseguição. Hoie e amado
Cinemateca
nhã, is lóh, na

tiuos Tourncur. Com Hcdy Larnar e
George Brent. Às 15h, lOh.Om e
22h. SUSPEITA (Suspicion), dc Alfrcd
Hllchcock. Com Cary Grani e Joan
Fonlalne. Às 16h50m e 20h20m.
Complemento: Flash Gordon no Pianota Marte — 4.° capítulo. No Mmseu da Imagem e do Som.

SERESTA — E música ao vivo para
dançar, de 4a. a sáb., com os cantores Teresa Cúri e Graclela e participação espacial de Gregório
Barrios. Cervejaria Capelão, Rua Scnador Dantas, 84 (242-2348).
SHOW — De 2a. a sáb., com a dupia de fadistas Maria Alcina e Antònio Campos e o pianista Don Charles e os guitarristas Antônio Ferreira e Silvino Pinheiro. Restaurante lisboa à Noite, Rua Francisco Otaviano, 21 - 267-6629,
BRAZILIAN SHOW - Apresentação

Shows
EU PRECISO DE VOCÊ PARA ME
LIGAR — Show do cantor e compositor Zé Rodrix, acompanhado de
Roberto de Barros — bateria, Paulo
de Caslro — guitarra, Zé Rosallis —
—
EvalElias
órgão,
baixo,
do e Waldir — Irompete, Marcos —
sax tenor e flauta, Pestana — sax
barítono e tenor, Tamara Taxman e
Fafa — vocalistas. Dir. de Francis
Palmeira. Teatro da Lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1 426 (227-6686):
4a., 5a. e 6a.-feira, às 21h30m, sáb.,
22h30m, dom., às 20h.
às 20h e
Ingressos a CrS 30,00 e Cr$ 15,00
(estudantes), exceto eos sábados.
GOMALINA, MON AMOUR — Revista musical de Paulo Terra e Angelo de Marcus. Dir. de Zdenek Hampl.
Com Nélia Paula, Fernando Resky,
Miguel Carrano, Lígia Diniz, Margô
Brito e outros. Teatro da Galeria, R.
Sen. Vergueiro, 93 (225-8846). De
3a. a óa. às 21h30m. Sáb., às 20h e
22h30m. Dom., às 21h. Vesp. 5a., às
16h30m e dom., às 18h. (18 anos).
Ingressos de 3a. a 5a. e dom., a
Cr$ 20,00. óa. e sáb., a CrS 25,00.
Diariamente, a CrS 10,00 (estudantcs). Sátira nostálgica.
DZI CROQUETES — Espetáculo musical com um elenco de 14 atores,
cantorei e bailarinos que ss definem como andróginos. Coreogr. de
Lennie Dale. Com Lennie Dale, Vagner Ribeiro, Bayard Tonelli, Jarbas
Braga e outros. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (227-1083). De 4a.
a óa., às 21h30m, sáb., às 20h30m
e 23h, dom., às 20h30m. Ingressos
4a., 5a. e dom., a Cr$ 30,00 e Cr$
20,00 (estudantes), óa. ao preço
único de CrS 30,00 e sábados a CrS
35,00. (18 anos).
O CIDADÃO DE ARAQUE - Espetáculo do showman José Vasconcelos. Texto original de Irvando Luís,
Roberto Silveira, José Vasconcelos,
Max Nunes e Haroldo Barbosa. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): de 4a. a dom., às
21h, Vesp. dom., às 18h. Ingressos
4a., 5a., 6a. e dom. a Cr$ ....
25,00 e Cr$ 15,00 (estudantes), sáb.
a Cr$ 30,00. (10 anos à noite e 5
anos na vesperal).

EXTRA
NOITADA DE SAMBA - Com Nélson Cavaquinho, Xangô da Mangueira, Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todas as segundas, às 21h30m, no Teatro Opínião, Rua Siqueira Campos, M3 ....
apresentação
Amanhã,
(235-2119).
especial de Clementina de Jesus.

CASAS NOTURNAS
ESTE RIO FANTÁSTICO - Dir. e coreografia de Nino Giovanetil. Com
Márcia de Windsor, o cantor Tobias,
o mímico francês Richard Knight e
mais 50 artistas, entre bailarinas,
modelos e orquestra regida peto
maestro Araripe. Boate Nighl and
Day, no Hotel Serrador (242-7119).
De 2a. a óa., à 0h30m e sáb., às
21 h e 0h30m. Couvert: Cr$ 80,00,
sem consumação mínima.
NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Coreografia de Mary Marinho. Com Sônia
Mamed, Dalila, Abílio Martins, o Coral de Raul Moreno, Os Batuqueiros
o Grupo Maculelê da Bahia e Sele
ção Brasileira de Mulatas. De 3a. a
6a., e dom. a partir das 24h, sáb,,
às 23h e lh Na Sucata (Av. Borges
de Medeiros. Reservas: 227-2080 o
227-6686). Cr$ 50,00, a partir das
22h.
BALANGANDÃ ¦- Show diariamente
a partir das 22h, com a pianista
Judilh Kenez e a sambista Sabrina. Das 18h às 22h, música ao vivo
para dançar. Hotel Nacional ....
mínima:
Consumação
(399-0100).
Np
Cr? 25,0o) a partir das 22h.
bar da piscina, diariamente, a Orquestra Cigana de Bucarest, sob a
regência do maestro Mareei lonesco.

TOM E DITO — De 3a. a dom., com
a dupla de cantores, acompanhados
do Agiboré Trio. Number One, Rua
Maria Quitéria, 19 (267-2231),
FANÁTICO SHOW DA VIDA.,. FÁCIL
Show dirigido por Yang, Com CéGugu
Olimecha,
sar Montenegro,
Hercio Machado, Everardo, a dupla
Susan e George e Sidnoy Magal.
Erotika, Av. Prado Júnior, 63 ... .

(243-3135).
PÍER GENERATION - Show de Zé
Rodrix. Dir. de Francis Palmeira. Participação do conjunto Agência de
Tamara
Mágicos o das vocalistas
Taxman c Fafa. M. Pujol, Rua Anibal de Mendonça, 36 (287-0Í05). De
3a. a 5a., às 24h. óa. e sáb.à lh
e dom., às 23h.
FATS ELPÍDIO — Ao piano diáriaRua Maria Quitéria,
mente. Open,
83, (287-1273).
SAMBA, HUMOR £ MULHER - De
3a. a dom., à meia-noite, show com
Ivon Curi apresentando Wanda Moreno, a cantora Graça e um elenco
de 35 mulatas, passistas e rilmistas.
Dir. de Ernani Filho, Às óas. e sáIvon
bados, a partir de lhl5m,
Curi
cantando e dizendo
piadas.
Aberto todas as noites com cozinha
Rua
brasileira.
Sambio e Sinhá,
Constante Ramos, 140 (237-5368).
SHOW DE SAMBA - De 5a. a sáb.,
com a cantora Maria Helena, o conjunto Lelé da Cuca, o saxofonista
Juarez, passistas e rilmistas. Alt-Berlin, Rua Vise. dc Piraiá, 22 ... .
(287-0302).
SHOW DA NOITE — Às 2a.s, 3as.,
sáb. e dom., apresentado por Walter Miranda, com passistas e ritmistas. De 4a, a óa., o show Samba,
Romance • Fantasia,
com
Dennis
Duarte e seu Ballet e o cantor João
Geraldo Kristi. Plaza, Av. Prado Júnior, 258-A (257-6132).
VILA SAMBA 75 - Show diariamente a partir das 23h, com os grupos
de dança As Garotas do Rio c Capoeira Modelo, passistas, ri.mistas e
especial de Pedrinho
participação
Rodrigues. Nos intervalos, apresentação da cantora Lorena, do conjunto de Sidney Marzullo « do seresteiro Evandro. Sem couvert artístico. Ia Boca, Rua Teodoro da Sil688.

SHOW — De 2a. a dom., a
das 20h30m, com o conjunto
tuca e os cantores Gracinha
guel França. Biarklause, Rua
cio Carvalho, 55 (237-1521 e

POKER BAR — Apresentando Show
com Josemlr Barbosa e Valesca. Do
2a. a óa., a partir das lu;i. Rua
Alm. Gonçalves, 50 (235-3485).
Show apresentado de 2a. a dom., das 23h30m
à lh, com Célia Paiva, Sílvio Aleixo, The Brazilian Girls, o conjunlo Samba Quatro e Lorelti
Trio.
Boate Kalakombe, Av. Copacabans,
1 241 (267-2735).

sTaMBÃTUQUENTE

TANGO - De 2a. a sáb., a partir
das 23h, show de tangos, boleros
e samb.is-canções. Com a cantora
leila
Maciel e Perez Moreno.
À
meia-noite,
samba
com
luís
César, passistas e rilmistas. À
lh30m, apresentação da cantora Célia Reis. Casa do Tango, Rua Voluntários da Pálria, 24 — 1.° andar —
(226-2904).

de Sidnei Silva, com passistas e ritmistas do Salgueiro. Churrascaria
da
PáSchnittão, Rua Voluntários
tria, 24 (226-2904).

(237-9390).
O PRIMEIRO TANGO NA MAUÁ Show diariamente à lh sob a direçao de Yang. Com a dupla de cerv
tores e bailarinos George e Susan.
Olegário Holanda, Jomba, Luís Magnelli, Everardo, Julius César, Sidney
Magal, Hercio Machado c o Ballet
Argentino. Cowboy, Praça Mauá, 39

va,

BWANA-S QUARTET - Tocando M>
das as noites, a partir das 21 h,
acompanhado dos cantores lorena
e José Luis Machado, na Churrascaria Tijucana, Rua Marquês de Vilença, 71 (228-8870).

.

ZÉ MARIA — Ao plano todas as
noites, no Restaurante Forno e Fogão, Rua Sousa Lima, 43 (287-4212).

MAM.

TEATRO

102 ...

(2345548).

partir
de Pie MiRonaid
. . - •

235-7727).

SHOW — De 2a. a sáb., a partir
das 17h, com a cantora Telma acompanhada do coniunlo Som Trio e o
seresteiro Evandro. Texas Bar, Av.
Atlântica, 974-A (257-1104). Couvert
Cr$ 10,00.
POSTAIS DA BAHIA - Show de 5a.
a dom., às 23h, com o grupo de
danças folclóricas brasileiras integrado por 30 artistas. Churrascaria O
Gargalo (Shopping Center do Méier)
— 229-0095 e 229-0074.

GRINCHA BANK — E sua bandinhs
se apresentam de segunda a domingo, a partir das 20 horas, na Churrascaria leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

MARISA L RIBAMAR - Show de
hora em hora. Às 22h, apresentação extra da cantor» Valesca. Na
Boate Fossa, Rua Ronaid de Carvalho, 55 (237-1521 e 235-7727). Couvert CrS 30,00. Não funciona aos
domingos.

GOLDEN SAMBA SHOW IN RIO Dirigido e apresentado por Gasolina, com passistas e rilmistas. Todas as noites, música ao vivo na
hora do jantar, com a cantora Célia, Os Zíngaros e o conjunte de
Váller Amaral. Churrascaria Las Brasas, Rua Humailá, 110 (246-7858 e
266-3455).

VARIEDADES - De 2a. a 4a., Super
show de samba e seresta, a partir das 20h, com o conjunto Walt
Show e os cantores Abílio Martins
e Cris lia na. De 5a. a domingo,
a partir de 21 h, conjunto de Ubirajara
Silva,
Aos dom., almoço-show
com palhaços e equilibristas. Chur*
rascaria Tem Tudo, Rua Pe. Manso,
(390-6054).

SHOW — Todas as sextas e sábades,
a partir das 22h, a domingos, na
hora do almoço, com o conjunto de
Rubinho e os cantores Mário César
e Norimar. Churrascaria las Paimas, Rua Nicarágua, 468 — . . . .
couvert
artístico.
(280-4948). Sem

Receitas para o
lanche de domingo
"PILEQUINHO" DE COCO
1/2 garrafa tle leite (le coco, 1 copo c meio dc vodka,
açúcar a gosto, gela picado o quanto baste. Levar todos os ingredientes ao liquidificar e bater bem por
três minutos. Servir em taças.

PALITOS DE PÃO COM QUEIJO
1 pão de forma de véspera, 350g de margarina, 20g de
queijo ralado, pimenta do reino o quanto baste. Aparar o pão, cortar cm palitos pequenos e fritar aos
poucos, renovando a margarina sempre que ela queimar. Envolver ainda quentes no queijo temperado
com pimenta.

SIRI RECHEADO
pacote de carne dc siri (1/2 k), 1 tablete dc caldo
dc carne, 2 colheres de margarina, 1 xícara (café)
dc azeite-de-dendê, 1/2 garrafa dc leite de coco ou
pequenas, 1 cebola cortada cm pedaços miúdos. Dar
uma fervura na carne dc siri, retirando com a escumadeira a cartilagem que sobe ã tona. Levar ao liquidificador o leite dc coco, o tablete dc carne e a ccbola, batendo por 1 minuto, levar uma panela ao fogo
com a margarina, dendê e os ingredientes do liquidificador; juntar 1 colher de farinha dc trigo e a
carne do siri fervida c previamente escorrida, rcvolvendo com colher dc pau, até obter consistência que
não caia da colher. Rechear os casquinhos, polvilha.
com farinha de rosca c levar ao forno quente apenas
para gratinar.

BISCOITOS LÍNGUA DE GATO
8 colheres dc água, 3 colheres de manteiga (não servo
margarina), 3 colheres dc açúcar, 2 tabletes grande,
dc chocolate meio amargo picados, 2 xícaras (rasas)
dc farinha de trigo peneirada. Levar ao fogo brando
os quatro primeiros ingredientes, revolvendo até dissolvcr. Juntar a farinha de uma só vez c revolver vigorosamente até a massa formar uma bola. Fazer os
biscoitinhos, colocando a massa no saco dc confeitar
(bico pitanga gigante), dando formato dc língua de
gato. Colocar numa assadeira ligeiramente untada c
assar cm forno fraco por 15 minutos. Retirar c passar no açúcar refinado.
THYRTIIESPARANHOS

OSMAR MILITO — O pianista e seu
coniunlo tocam diariamente no Bar706
706, Av. Ataulfo de Paiva,
(247-4193 e 267-4311).
SHOW — Diariamente música ao vivo para dançar com os cantores Vítor Hugo, Paulo Ronaldo e o Grupo A. M. Todos os dias, das 12h
às 15h, apresentação do pianista
Miguel. Às óas. e sáb., a cantora
Rosita Gonzales como convidada especial, sem couvert artístico. Dom.,
12h as I5h, Fados e Desgarradas
com Maria Alcina, Antônio Campos
e Rouxinol. Churrascaria Pavilhão,

Leilão
lll GRANDE LEILÃO SAGITARIUS Até amanhã, ás 21h, leilão de
objetos art nouveau e art deco, pinDali,
Salvador
turas de Portinari,
Tarsila, Volpi, Pedro Américo, Bra-

que e outros, além de telas de píntores modernos do Haili. Palácio dos
Rua

Leilões,

Voluntários

da

Pátria,
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As relíquias de um templo
A igreja de Nossa Senhora do
Bonsucesso faz parte de um conjunto arquitetônico do século
XVIII, impecavelmente pintado de
branco, que se localiza na Rua da
Misericórdia, escondido atrás do
antigo Ministério da Agricultura.
Durante a semana este reduto de
paz e tranqüilidade é sufocado pelo barulho dos automóveis e se perde na pressa dos afazeres. Domingo, portanto, é o dia indicado para
uma visita à igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso, uma relíquia
histórica e artística da cidade. Nos
últimos anos, a igreja transformou-se em local preferido para casamentos elegantes, o que de certa
maneira obscureceu uma avaliação
menos fútil do ambiente esfuziantemente barroco da nave.
A Irmandade da Misericórdia
é uma das mais antigas da cidade,
responsável pela Santa Casa e pela
igreja, que formam um conjunto
único. Uma eapelinha no local onde hoje se situa a igreja do Bonsucesso foi construída em 15S4, logo depois da chegada de Fernão
Cardim. A Irmandade iniciou em
17H0 a construção da igreja que
ganhou o perfil definitivo somente

no século XIX. As peças de maior
valor artístico estão no interior da
igreja, já que sua fachada foi desfigurada.
O impacto inicial para quem
entra na igreja de Nossa Senhora
de Bonsucesso são os 11 lustres de
cristal da Boêmia que, mesmo fugindo ao estilo geral, se destacam
por sua beleza. Quase tudo que
está ornando esta igreja é oriundo
de outros prédios, porque as obras
originais são em sua maioria pobres ou então desapareceram.
Em 1922, quando foi demolido
o morro do Castelo, foram incorparadas diversas obras de arte ao
patrimônio da igreja. Os três altares e o púlpito que pertenceram à
igreja do Bom Jesus dos Perdões
— peças do século XVI — estão
hoje, distribuídos por toda a nave.
No púlpito pregavain os jesuítas
Anchieta e Manoel da Nóbrega. Os
altares são de madeira recoberta
de ouro e com uma fina camada
de verniz para protegê-lo. Nos painéis dos altares as cores fortes do
brasileiro contrastam com a severidade das linhas da arquitetura,
com suas janelas muito relas e paredes despojadas. Destaque espe-

ciai para o painel de Nossa Senhora da Misericórdia, antigamente
chamado Da Visitação, pintado por
Caetano da Costa Coelho, em 1772.
Em 1908 foi restaurado por Augusto Petit que descobriu cm seu verso um outro mais antigo, datado
de 1664.
A sacrlslía, com seus móveis em
jacarandá pesado, com imensos gavelões para a guarda dos paramentos e um lavabo de mármore
rosado é, talvez, a peça mais coerente estilisticamente. A lamentar
apenas a desfiguração da fachada
que, sem explicações convincentes,
tem janelas de vidro modernas,
aparelhos de ar condicionado e um
toldo metálico na entrada. Além
de um poste com luz de mercúrio
que quebra o equilíbrio da fachada.
Ao lado, uma ladeira — a da
Misericórdia — não conduz a lugar
nenhum, mas foi mantida para
que o desenho original não fosse
prejudicado. Na calma do domingo, uma visita à igreja de Nossa
Senhora do Bonsucesso é uma maneira de conhecer com tranquilidade uma fração da história religiosa do Rio.
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Apesar de alguns acréscimos áesfiguradores, a igr e.a de Nossa Senhora
do Bonsucesso permanece como uma das mais ricas do Rio
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SERVIÇO COMPLETO
•
Pungente quadro do clima dccadente da burguesia russa no Mm
do século passado,
Realização
dc
notável requinte visual e concepção
muito pessoal. (Y.M.)

Teatros
DORMIU
O MARIDO E
JANTOU
Tri-s comédiol de
COM O LEITÃO
dc
Pauto Afonso dc lima. Dir.
Cláudio GoruaB», Com Grande OleIo, Maria Teresa Barroso o Telma Reslon. Teatro Glória, Rua do Russel,
Dc 3a. a 6a., e ,
632
(245-5527).
dom., às 21h30m, sáb.. 20li c 22h,
vesp. dom., às I8h. Ingressos de 3a.
a 5«. e dom., a CrS 20.00 o CrS
10,00 (estudantes), 6a e sáb., a CrS
10,00
(estudamos).
;)o!o0 c CrS
. Unia candidata a miss, um arlisla de
uma
família suI show dc travestis,
burbana: ires flagrantes críticos da
t afônica carioca.
VIVA O CORDÃO ENCARNADO Comedi- musical de Luís Marinho.
Dir. dc Luts Mendonça. Dir. musical
cie Cláudio Barreto. Com Uva Nino,
Gracinda Freire, fclko Maravilha, Ivà
Sela, Francisco Silva e outros. Te.v
tro Dulcin_, Rua Alcindo Guanabara,
17 1232-58171. De 3a. a 6a. c dom.
2lh, sáb., 20h c 22h. Vcsp. dom.,
17h, Ingressos de 3a. a 6a., e dum.,
a CrS 20,00 c OS 10,00 (eslurianles), e a OS 25,00, sáb. e dom.
•
A vida de um casal de artistas
Ã frente de uma companhia m_mbembe de teatro pastoril, e sou relacionamento com a comunidade. A
inspiração das tradições populares
nordestinas é canalizada para uma
encantadora farsa musical, extremamente colorida, maliciosa e cheia
um
de
fantasia, Interpretada por
elenco próximo da perfeição. {Y.M.;,
Anloloqia
FERNANDO PESSOA poética. Dir. de Isaías Almada, Musica de Murilo Alvarenga. Com Oáuciio Cavalcanti, Maria Claudia, Rçbcrto Frota, Susana Faini, Jorge Gome,,
Bctina Viany e Paulo César de OÜveira. Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). De 3a. a
6a., ás 21h30m, sáb., 20h e 22h,
dom., 18h30m e '20h30m. Ingressos
a CrS 25,00 e CrS 15,00 (esludantes), de 3a. a 6a. e dom., Cr S30.00
aos sáb.
• A música, a dança c a sincaridade da jovem equipe conferem surpreendente comunica btlidade cênica à magnífica poesia de
Fernando Pessoa. (Y.M.)

O QUE MANTÉM UM HOMEM VIVO? — Coletânea de lexlos de Bertolt, Brccht. Músicas de Kurt Wcil
e Jards Macalé. Dir. dc José Antònio do Sousa e Renato Borçjhi. Com
Remato Bornn c fcstcr Góis. Teatro
Ipanuma, Rua Prudente de Morais,
824 (247-9794). De 3a. a 6a., e
dom'.. 21h30m, sáb., I9h. 22h30m.
Vcsp. 5a., I7h e dom., 18b. Ingressos a CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudanles).
• Com uma garra incomum, Renato Borghi e Ester Góis (cia revêlando-se uma atriz excelente) roaôa
lízam uma viagem ao redor
obra de Brecbt, válida sobretudo
para quem não conhece ainda os
seus ensinamentos, ou já os esquoecu.

(Y.M.)

A GAIOLA DAS LOUCAS - Comidia de Jean Poiret. Direção de Joio
Bethcncourt. Com Jorge Dória, Carvalhinho, Maria Pompeu, Mário Jorç,c. Juiu Pimenta e outros. Tcalro
Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
dom.,
(221.4484), De 3a. a 6a., e
ás 21 h Sáb., ás 19h45m e 22h45m.
Vesp. 4,-,. I7h e dom., 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e dom., a CrS
25,00 e CrS 15,00 (estudantes). 6a.,
OS 30,00. Sáb., CrS 35.00 c vesp.
4a. CrS 15,00. O dono (dona?) de
una boate especializada cm shows
cie travestis envolvido em exóticas
complicações na sua esdrúxula vida
de família.

O COLECIONADOR - Drama psico
lógico de David Parker, baseado no
romance de John Fowles. Dir, de
Fernando Torres. Com Dina Sfat o
Jucá de Oliveira, Teatro Miison do
Franco, Av. Prcs. Antônio Cario.,
53 (252-3456), De 4a. a 6a., c
dom., às 21h. Sáb., 20b c 22h30m.
Vesp. dom., 18h. Ingressos 4a. e 5a.
a CrS 25,00 e CrS 15,00 (esludantes).
6a. e dom. a CrS 30,00 e Cr$ 15,01)
(estudamos) e sáb., a Cr$ 40,00 o
Cr$ 20,00 (estudantes). (18 anos). Um
neurótico colecionador de borbolet_s mantém uma jovem em càrcoro
privado.
O ANT1-NELSON RODRIGUES - Drama de costumes de Nelson Rodrigues.
Dir. de Paulo César Percio. Com Jo*
sé Wüker, Neila Tavares, Sônia Olllcica, Paulo César Percio, Nelson Darv
Ias e Carlos Grcgório. Teatro Nacional de Comédia, Av, Rio Branco, 179
(222-0367). De -U. a 6a. e dom.,
às 21h. Sáb., às 20h c 22h30m,
Vesp. 5a., às 17h, e dom., às 18h.
Ingressos diariamente a CrS 30,00 e
CrS 15.00 (estudantes). (18 anos).
Rico playboy louco de desejo procura possuir mocinha suburbana.

A GAIVOTA - Drama üe Tchecov.
Dir. de Jorge Lavelli. Com Teresa
Raquel, Renata Sorrah, Cecil Thiré,
Carios Augusio Sirazzer, Sérgio BriIo, Luis de Lima, Monah Delaci, Ree
Ari
Hélio
née dc Vielmond,
Davi Pinheiro. Teatro Teresa Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113)
Üe 3a. a 6a., às 21hl5m. Sáb., ás
19h e 22h30m. Dom., ás 21h. Vesp.
5a. e dom., às 17h. Ingressos de
3a. a 5a. e dom. a CrS 30,00 e
CrS 15,00 (esludantes). 6a. e sáb.,
CrS 40,00 e CrS 20,00 (estudantes).
Ingressos populares a Cr$ 5,00, em
número limitado, ã venda no saguão
do Palácio da Cultura (Ministério da
Educação c Cultura), das 10b às 18h,
nos dias úteis. (16 anos).

A DAMA DE COPAS E O REI DE
CUBA — Comédia dramática de Timochenco Webhi. Dir. de Odavlas
Petii. Com Marlene, Vanda Lacerda
Santa
e Emiliano Queirós. Teatro
Rosa, Rua Visconde de Piraia, 22
(247-8641). De 3a. a 6a., às 21h30m
sáb., às 20h30m e 22h30m, dom.,
Vesp.
5a., às 17h e'
às 21h30m.
dom,, às !8h. Ingressos de 3a. a
6a. e dom. CrS 25,00 e CrS 15,00
(estudantes). Sáb., a CrS 30,00 (pieço único. (18 anos). Ultimo dia. Uma
cantora de cabaré e, uma operária
juntas num eortiço.
UM GRITO PARADO NO AR — Texto de Gianfrancesco Guarnieri, com
músicas de Toquinho, Dir. de Fcrnando Peixoto. Com Oton Bastos,
Marta Overback, Fernando Peixoto
e outros. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel. 186 (236-3724). De
3a. a 6a., e dom., 21h30m. Sáb.,
2Ch e 22h30m. Vcsp. dom.. 18h.
Ingressos de 3a. a 5a., a Cr$

20,00 (esludantes). Sáb., Cr$ 30,00,
6,1. i| dom. CrS 25,00 « Cr$ 15,00
(esludantes). Vcsp. dom. ao preço
único de CrS 15,00. (IB anos). Último dia.
•
Problemas pessoais e proítsslonais de um elenco que está montando uma peça de teatro, Esptv
láculo recomendado pela Associade Críticos Teatrais.
cão Carioca
Vigorosa tomada de posição, numa
realização
calorosa c inteligente.

(Y-MJ
O JOGO DA HORA - Criação coletiva dc um jovem grupo, A lenda
do Minolauro Iransposla para a década de 40. Dir. de Maria Teresa
Amara!. Com Sebastião Lemos, Tv
nia Maria, Antônio Palmeira e Mário César. Opinião-Porão, Rua Siqueira Campos,
143 (235-2119). 5as,
6as. e doms., às 21h30m, sáb., às
20h30m c 22h30m.
O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montagsm da comédia Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. do autor. Com Glória ladanl,
Maria Santo Cristo, Hércio Machado,
Olegário de Holanda e Aurimar Rocha. Tcatrc de Bolso (Av. Atjulfo cie
Paiva, 269 (287-0871). De 3a, d
6a., às 21h30m, sáb., às 2!h e . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a.,
às 16h e dom., às 18h. Em 1empo-ada popular. CrS 10,00 e CrS 5,00
(estudante). (16 anos). Comédia ligeira de costumes, há um ano c
meio em cartaz.

Steel é Golias. líder cigano
na Espanha de 1600: ele auxilia
os amigos Juan (Palmara) «
nobres espaBlanca
(Creci),
nhóis. a cigana Estclla íCansino) e o capitão mercenário Blasco iManni). Capa-e-espada rotinciro, pertencente à fase dos
hcróis-atleta.s mo caso. Steel e
Palmara).
Tupi,
canal
I6h30m — TV
fi - iSANDOKAN, LA TIGRE DI
CO-produMOMPRACEM).
ção italo-espanhola, em Técnicolor e originariamente em Tecniscope. de 1063, dirigida por Umber to Lenzi. No elenco: Steve
Reeves, Geneviére Grad, Andréa
Bosic. Maurice Poli, Rik Battaglia, Leo Anchoriz. Joaquim Oliveras. Antônio Molinò Rojo, Enzo Fiermonte.
Sandokan (Reeves), filho de
um sultão de Bornéo, tenta libertar o pai, aprisionado pelos
ingleses, contando com o auxitio do português Yanez I Bosici e
alguns outros. Para o público infanto-juvenil, a fonte é boa;
Emílio Salgar!. E Lenzi sabe co-

Steve Reeves e Genevieve Grad em
Sandokan, o Grande (canal G, 16h30m)

Televvisão
CANAL 4
—
6h45m — Padrão a Cores. 7h
Grande Prêmio Espanha For mula-1.
10h30m
Concertos para a Juvcntude. 1 Ih30m — Programa Silvio
Santos. 20h
Fantástico, o Show cl.i
Vida. 22h - Brasil x Grécia. 241,
Coruja Nacional, filme: Em Busca
do Sucesso.

CANAL 6
- TV EduAbertura. 8hl5m
8h cativa. 9h30m -- Futebol Dente-deLeite, jogo; Fünabem x Flamengo
(A cores). lQh4Gm — Domingo É
uma Criança Desenhos animados
com Don Pixote, Pernalotiga, Aventuras de Espcr, o Garoto a Jato (a
cores). I2h — Programa Mauro Montalvão. 15h — Desenhos (a cores).
I5H30 — Viagem ao Fundo do Mar
(a cores). 16h30m — Longa-Metragemi Sandokan, o Grande. 18h30m
- - Abbolt & Coslello, filme. Bazar dc

Caridade, l°h — Buxina do Chacrinha (a cores). 20h30m — Encerramento das Olimpíadas do Exército —
dirsto de Brasília. 22h — Futebol,
jogo: Brasil x Grécia (a cores). 23h
30m — Ataque e Defesa. 24h - Longa-Metragem: Sangue c Areia

CANAL 13
tOh — Padrão com Música. 10h43m
'— Abertura.
10h45m - TV Educativa. nii56m — Universo em Dcsencanto. I2h - Esporte Rei - VT.
13!i30m — Show de Turismo (a cores). I5h — Matinê Rio - Ia. sessao, filme: Gotías e o Cavaleiro Mascarado. I6h45m — Matinê Rio —¦ 2a.
sessão, filme: Capitães do Mar. I8h
Anjo» da Cara Suja, filme: Os Anjos em Bagdá. 19h30m — U.F.O.
filme (a cores). 20h30m — Agência
Nacional Encerramento Olímpiad3s do Exército. 21 h ~ Oscar, fil*
me: A Viúva Negra (a cores). 23li —
Terceiro Tempo (a cores).

CATÓLICO
SAO FRANCISCO DE P/l! LA
o Cardeal Eugônio Sales celebra missa, as nii
3Òm, na Igreja de são Francisco do Paula, no Centro da cidade, por ser boje 0 dia cm que a Ordem
Terceira, dos Mínimos comemora o seu Padroeiro.

Centro
Catedral (Rua 1" cie Março)! missas as Bh, Oh.
9h30m e iüi\ (cantada, em latim).
N. Sa. d» Carmo (Largo da Lapa): missas ás
7h, 81i. Bh, 17b, lHli c lOh,
N Su. do l'"íitim:i iliua Rláchilelo, 3li7i: missas às 6h 30m, 8b, Bh 30m, Uh, 171) (jovens), llih
30m e _0h.
N. Sa. da Salotc (Rua Catumbl, 781: missas as
(ih HOin, 8li (crianças>, 9h 30m e 18li.
Sagrado Coração de Jesus (Rua Benjamim
Constam. 42): missas às 7b. 8b30ni. 10b, Uh30m,
17h30m (jovens i e 19h.
SaiiUi Teresa (Rua Áurea. 71): missas às 71i.
Bh, lOh c 19b.
Santo Anlonio (convento - Largo da Cariocai:
missas ás 51) 30m. Bh, 7b 8b. Bh 30m, 101l 30m, 17h
,
e 18b.
São Dento (mosteiro): missas às 0b, ib, 81). !m
e 10b (um gregorlano).
São Jorge (Rua da Alfândega. 382): missas as
71l 30m. 81i, 8h 30m. 9b. 81) 30m, lOh r Uh 30m.
A procissão, nas ruas do Centro da cidade, será às
161i tendo a presidi-la o Vigário-Geral Dom José
de Castro Pinto.

EXTRA

'/.onii

A HISTORIA DO JUIZ - Comédia
de Renata PaMotiní, Com o Grupo
Libra e participação
de
Luteto
Luiz, Maria Lígia e Odilo Wagner.
Teatro Leopoldo Fróes, Av. AmaPeixoto
ral
Niterói.
(718-7645),
Sábados e domingos, às 21h. Ingressos a CrS 10,00. Último dia.

Imaculado Coração de Maria 'Rua Coração de
Maria. (iG — Méier): missas às 6h. 7h. 8h icrianças, 9h 30m, 10b. l.li. 18b (jovens) e 201i.
N-. Sa. Auxiliadora (Rua Darci Vargas. 12
Jacarezinho): missas às Oh 30m. 7b 30m, 8h 30m,
18h 30m e 19h 30m.
N Sa. da Conceição 'Pia. Imaculada Conteição — Eng. Novor. missas às Ch 30m, 8b. 91i 30mc
'crianças», 11b (jovens), 18h. 19h. 19b 30m. 20h
20b 30m.
N. Sa. das Dores (Av. Paulo de Frontin. 5o0>:
missas à.s (ih 30m. 8b, Uh lóm (crianças), Uh, I8li
ijovens) e 19h 30m.
N. Sa. de Fátima (Estr, Maracai, 305 — Cacbocira de Furnas): missas às 7h, 9b c 18b.
N\ Sa. dc Lourdcs (Av. 28 de Setembro, 200':
missas às 7h 8b. 9h icrianças', Uh 30m (jovens),
18b e 201i.
N. Sa. ila Luz (Estr. Furnas, 220 — Alto da
Boa Visiai: missas às 8b 15m e 10b.
N. Sa. da renlia (santuário); missas às 81i.
9h 30m. Uh e 17b.
N. Sa. do Perpetuo Socorro (Pça, Edmundo Rego. 27 — Grajaú): missas às Cb. 7h, 8h 9h, (crlanças), 10b, Uh. 12h. 17b. 18b e 19h.
Sagrados Corações 'Rua Cdc. Bonfim. 474':
missas às 7h. 8b. Bh, 10b. Uh. 12h, 17b. 18b c IBh.
Santa Tcrcsinha (Rua Mariz e Barros, 354':
missas às (ib. 71i, 8b, 9h, lOh, Uh, 18h e 19h.

MINHA PITEIRA? ONDE ESTA' MlNHA PITEIRA? - Texto, dir. c inRodrigues.
terpretação de tumara
Clube Asa, Rua Sao Clemente, 155.
Súb. e dom., às 21h30m,
DYSANGELIUM (Hic e Hoc) - Produçáo do Centro de Pesquisa ex-Tcatro. Dir. de Airton Perensky. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
dc Botafogo, Rua Muniz Barreto,
54, Às sextas-feJra e sábados, às
21h3Óm

Os filmes da TV
O.-, jogos do Bra.il e as Olimpiadas do Exercito, transmitidos
pela Agência Nacional, vêm cortando o.s filmes noturnos dos
domingos. Hoje ò o encerramento. A programação da tarde é
satisfatória para a criançada,
pelo menos com Santlokan, o
Grande e Capitães do Mar; ma.s
a opção se impõe, pois os liorários de transmissão quase coincidem. Rita Hayworth reaparece, nova e enxutlssima. em
Sangue e Areia, ao lado de Linda
Darnell. outro tipo de beleza. A
noite. E a Coruja Nacional traz
uma comédia com Cláudio Marzo: Em Busca do SuScxo.
lõh — TV Rio, canal 13 —
*
CAVALEIRO
O
GOLIAS
MASCARADO
ÍGoliá e II CaProMascherato i.
v a 11 e r.e
italiana,
originalmente
duçáo
em Total.scope e Eastnrancolor.
dc 1963. dirigida por Pierro Pierotti. No elenco: Alan Steel, Minimo Palmara. Pilar Cansino.
José Greci. Arturo Doiíiinici. Ettore Manni. Piero Leri. Dina De
San tis.

CULTOS

mo mexer uma aventura, Particiilarmente atraentes as sequèncias desenroladas na selva e num
pântano, recorrendo à.s cores dos
livros de histórias infantis.
Kio,
canal
16h4Sm — TV
DO
MAR
CAPITÃES
13
iDown To the Sea In Shlps),
e
americana,
Produção
preto
bianco, de 1948. dirigida por
Hathaway. No elenco:
Henry
Ríchard Widmark. Lionel Barrymore, Dean Stockwell, Cecil Kellaway, Gene Lockhart.
Stockwell é um garoto da Nova Inglaterra que realiza seu sonho partindo como embarcado
no baleeiro do ràbugentò Barrymore, tendo como instrutor o
marinheiro Widmark. Aventura
nostálgica para adolescentes, de
duração um pouco longa, mas
índice de entretenirazoável
mento.
IXh — Tv Riu, canal 13 — OS
ANJOS EM BAGDÁ' iBowery to
Bagdadi. Produção americana,
em preto e branco, de 1954, dirígida por Edward Bernds. No
elenco: Leo Gorcey, Huntz Hall.
Joan Shawlee, Eric Blore, Jean
Richard
Robert
Bice.
Willes,
Wassel. Michael Ross, Rick VaiUri, Ronnie Bartlett, David Condon.
Os Bowery Boys metidos numa aventura fantástica: eles encontram uma lamparina mágica semelhante à de Aladino, o
aparecimento de indivíduos mal
encarados promove as correrias
habituais, sem qualquer
preocupação de inovação do gênero.
Titulo nos cinemas: BOBOS EM
BOGDA-.
—
;Mh — Tv Tupi, canal (>
SANGUE E AREIA iBlood and
Sandi. Produção americana, em
dirigida
Technlcolor, de 1941,
No
Mamoulian.
Ronben
por
elenco; Tyrone Power, Rita Hayworth, Linda Darnell, Alia Nazlmova, Anthony Quinn. J. Carrol Naish, John Carradine, George Reeves.
Power é Juan, o toureiro perturbado pelo sucesso, seduzido
pela intersseira Dona Sol (Rita)
e ignorando o sincero amor da
de
esposa (Darnell). O livro
Blasco Ibanez, que foi best-seller
no inicio do século, já era atiáesta
crônico quando realizada
refilmagem do sucesso de Valentino nos anos 20. Salvam-se
apenas os cuidados de produção,
a tarimba de Mamoulian e a beleza das mulheres. O colorido
berrante tornou-se ritsch.
24b. — Tv Globo, canal 4 —
EM BUSCA DO SU$EXO. Produção brasileira, em Eastmancolor, dc 1979, dirigida por Roberto Pires. No elenco: Cláudio
Marzo, Eulina Rosa, Berta Loren, Plávio Migiiaccio, Moacyr
Deriqucm, Silvio Lamenha.
Eulina é Zelinda, uma gá-go
girl que, incentivada pela mãe
Borges
iLoreni, tenta seduzir
(Marzo i, diretor de TV, liara
conseguir o estrelato. Sugestões
satíricas não escondem a magra
proposta de comédia digestiva,
teor dc sensualidade foi
cujo
amplamente superado pelas produções comerciais mais recentes.
A rigor, a única nota de originalid-ade está no sucesso erótico-financeiro do titulo.
RONAID

F,
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HOJE NA RADIO
JORNAL DO BRASIL
ZYD-66
™
AAA-940 KHz
CONCERTO i22h às 23hi — Uoiiltz rege
Debussy: L'Aprcs-Midi _'uh Faiirie, iNovaOrquestra Filarmônica i; Le Matin d'un .louf de
Fête, das Iniages (Orquestra de Clevelancli;
.Icux iNova Orquestra Pllarmônloa) e La Mer
(Nova Orquestra Filarmônicai.
NOTURNO (23h) — Jazz e lilucs — Gato
Barbierl, Cliíford Brown e Tadd Dameron,
,loe Williams, John Coltrane, John McLaughün c Santana, Don Ilyrtl. Nat King Cole,
Uon Carter, Omettc Coleman, Philly Jocn c
Elvln Jones.
JORNAL DO BRASIL INFORMA — De 2a.
a 6a„ nos seguintes horários: 7h 30m, 12h 30m,
18h 3üm, Oh 30m. Aos sábados, domingos c 1criados, as 8h 30m. 12h 30m, 18h 30m, Oh 30m.
Logo após o noticiário das 12h 30m reprise do Especial com Pedro Caetano.
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS —
Dc 2a. a 6a., de meia cm meia hora, a partir
das 6h 30m até 2h 30m.
CAMPO NEUTRO (Esporte) — Dc 2a. a
6a., às 8h 45m; sábados e domingos, à.s 21h.
F'M-ESTÉREO-99-7 MHz — Diariamente
das lOh às 24h.

Norte

Zoiia Sul
Crislo Redentor (capela do monumento no alto
do Corcovado): missa ás uh 30m.
Divina Providência (Rua Lopes Quintas, 274):
missas à.s 7h. Uh 30m. 18h 30m, 20b e 21b 30m.
Imaculada Conceição (Praia de Botafogo; 266):
missas às 7h. 8b. 9h teriançás), 10U 30m. I2h. 17h,
18h e 19h.
N. Sa. de Copacabana (matriz provisória: Rua
Tonelero, 56): missas às 7b, 8h 30m. 10b (uma na
igreja e outra no salão), Uh 30m. 17b. 18h 30m
isalão). 20b e 21b.
N. Sa. da Glória iLargo do Machado': missas
às 6h 30m. Tb 30m, 9b (crianças), lOh, Uh, 12b.
17h (jovens). I8h. 19h e 20h.
N. Sa. dos Navegantes (Av, Pastem* - Iate
CJubei: missa ás 19b.
N'. Sa. tia Paz (Rua Vise. Pira já. 5311: missas
dc hora em hora desde 61) 30m ate 21b 30m.
Ressurreição (igreja do Forte — Posto 6): missas às 7h, 8h, 9h, lOh, Uh, 12b, 13h. 17b. 18b. 19b.
201i. 21h e 22h.
Santa .Margarida Maria '.Rim Frei Solano. 23):
missas às 8h. 9b 30m. Uh, 12h, 18b c IBh 30m.
Santa Mônlcu (Rua José Linhares. 98': missas às (ih, 7h, 8b, 9h, 10b. Uh, 12b. 17h, 18h, 19h
e 20 li.
Santn Tcresinha (Av, Lauro Sodré, 83): missas as 17b 30m. Bli 'criançasi, lOh 30m, 12h.
17b 30m e 19h ijovens).
São Francisco de Paula (Barra da Tijlica):
missas à.s 7h 30m. 10b. 18h (jovensi c 19h.
Sá» João Batista (Rua Vol. Pátria, 287': nussas às (lli 30m, 8h, Bh 30m, Uh, 12b 30m, 171i.
18b 30m e 20h.
São José (Av, Borges de Medeiros, 27251: missas às 171i 30m. flh. 19b 30m, 12h, 17h. 181l e 19h.
São Paulo Apóstolo (Rua Barão de Ipanema,
85): missas às 7h, 8b I5m (crianças), Bh, lOli, Uh,
12h, I7h (rito melqultaj, 18h (jovens), 191i 30m r
20h 30m.

EVANGÉLICO
ADYENT1STÀS — Central (Rua do Matoso.
161), Inhaúma (Rua Dr. Nicanor, 258). Manguinhos
(Av. Democráticos. 166/íundosj, Méier (Rua Joaqitlm Méier, 89) c Olaria 'Rua Silva e Sousa. 74':
culto, em iodos ns templos, às 20h. Têm culto tambem nos sábados, às 9h e 10b. e nas quartas-feiras
i
às 201i.
BATISTAS — Centro (Rua Primeiro de Março, 127): grupo de intercessores às 8b; escola daminica) às 9h 30m: culto às Uh, 18h e 19h 45m. —
Estácio (Rua Frei Caneca. 525): escola dominical
às 9h 30m; cultos às Uh e 20h; união da mocidade às 18b. — Gávea, (Rua José Soares, 34): cultos às 10b c 20h. —¦ Ipanema (Rua Barão da Torre, 37): escola dominical à.s 9h 30m; cultos às
8h 30m e 19h 30m; escola de treinamento às 18h.
— Méier (Rua Heriiiengarda. 31): escola clominical às 9b 30m; cultos às Uh c 20h. — Tijuca (Rua
Cde. Bonfim, 789): escola dominical às 9b; cultos
às 81) e Uh; união de treinamento às 18h.
EPISCOPAIS — Botafogo iRua Real Grandeza, 99): cultos à.s 8h 45m (comunidade brasileira)
e lOh 30m (comunidade britânica)) — Mcicr (Rua
Carollna Méier, 61): escola dominical às 8h 30m;
culto às 9h 30m. — Santa Teresa (Rua Mauá, 95i:
culto às lOh. — Tijuca (Rua Haddock Lobo, 258):
escola dominical e culto às lOh.
LUTERANOS — Centro (Rua Carlos Sampaio)
251): culto às 10b. — Ipanema (Rua Barão dá Torre. 98): escola dominical e culto às 9h 30m. —
Penha (Rua Nicarágua, 5511: escola dominical às
lOh: cultos às 9h e 18h. — Praça da Bandeira (Rua
Gonçalves Crespo. 3411: escola dominical e culto
às 91i 30m.
METODISTAS — Cas.eail.ura (Rua Ernaui
Cardoso, 115): escola dominical às 9h; cultos às
lOh 30m e 19h. — Catete (Pça. José de Alencar, 4):
escola dominical às 9h 30m; cultos às Uh e 191).
— Jacarcpaguá (Rua Bacairis, 115 — Taquaral:
escola dominical às 9h 30m; cultos às 9b 30m, 18h
e 19h 30m. — Copacabana iRua Barata Ribeiro.
64): escola dominical às 9h; culto à.s 19h. — Vila
Isabel (Av. 28 de Setembro, 398): escola dominical
às 9h; cultos às lüh 30m e 19h,
PRESBITERIANOS — Botafogo 'Rua da Passagem, 911: escola dominical às 9h: cultos às 10b
e 19h 30in. —¦ Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
335): escola dominical às 9h 30m: cultos à.s Uh,
18h 30m (jovens) e 20b. — Gávea (Rua dos Oilis.
63): cultos às 10b e 18h; escola dominical às Uh.
Ipanema (Rua Joana Angélica. 203): escola dominical às 10b; cultos às 10b e 18h 30m, — Tijuca
(Rua Alzira Brandão. 1351; escola dominical às
!0b 40111: cultos às 9b 30m c 19b.

FM-ESTEREO Diariamente

das

99.7

MHz

1 Oh às 24h

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h 30m' —
de Rimsky-Kor.sakolf
Saltan.
.Suite Tsar
(Beiui — 21*15); Concerto de Brandemburgo
N° 5, de Bach iSerkin, solistas de Marlboro
e Casais — 22'); Tannhauser — Abertura, de
Wagner iSzel! — 13'20); Concerto para Dois
Pianos, de Poulenc 'Poulebc, Fevirer c Prêtre
— 19'10i; 1'raeludiiini c Pastoral, de Stravinskv (41*16).
ESTÉREO SHOW 1161*1 30m) — Living
Strings c Mahcini; Peter Nero e Marviri liamlisch e Living Strings.
CLÁSSICOS EM FM (20h 30m à.s 22h) —
Festas Romanas, de Respighi i.Zubin Mehtá —
25*20»: Concerto para Harpa e Orquestra, de
Alberto Ginastera iZabaleta e Martinon —
22'32i; Serenata Noturna, de Mozart 'I MuSiçl — 12'õd) e Três Peças para Orquestra
Opus (i. cie Alban Berg (Botilez — 2012).
ESTÉREO SHOW (22h 30m I — Paul Mauriat; Frank Chacksfieid; Paul Desmond e
Boston Pops.
INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — Dc
2a. a 6a. llh, 12h, 14h, 15h, llih, 17h. 18h,
22h, 23h c 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, 16h.
17h, 18h, 19h, 20h, 22h, 23h c 24h. Domingos 12h. llh, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h,
22h e 24h.
Av

Correspondência nírj * RÁDIO JORNAl DO BRASIL,
Brasil, 500 - 7." andar - Telífon. 264-4422.

Aonde levar as crianças
TEATROS

Sábado e domingo, às !7h. Ingressos ao prec,o único dc CrS 10,00.

dos
aventuras
AS INCRÍVEIS
TRÊS
M05QUETEIROS - Musical
inirtiito-juvenil dc Benjamin Santos.
Dir. do aulor. Músici dc Valler Bobsin, Com Otoniul Serra, Alenodoro
Ribeiro, Lupe GIgliotti e ouiro_. Tea*
tro da lagoa, Av. Borges de Medeiros, I 426 (227-6686). Sábado e
domingo, às 16h.

AS AVENTURAS DE PERNALONGA
NA FLORESTA DO LOBO MAU
Castro,
de Roberto de
Produção
Carrossel.
apresentação do Grupo
Com Ester Ferreira, Sueli Poggio e
Abílio Campos. No Teatro da Praia,
Rua Francisco Sé, 88 (227-6014). Sábacio, às I7h, Ingressos a CrS 8,00.
também na qua riaApresentação
loira, às 10h30m, no Tcalro da Mabe e as 17h no Instituto Lafayettc.

A ONÇA E O IOBO EM RITMO DE
AVENTURA - Do Jair Pinheiro. Dir
e cenários do Dino Romono. Com
Lea Tatrõ, Ricardo Howal e Aline
Veiga. Teatro de Bolso, Av. Atautfo de Paiva, 269 (287-0871). Sábados e domingos, às lóh. Exccpcionalmeníe lambem na próxima quarIngressos a CrS
ta-feira, às 16h.
10.00.
QUEM QUER CASAR COM A DONA
Produção
de RoBARATINHA
de
Castro.
Participação
berto
com Suecio
Carrossel,
Grupo
li Poggio, Ester Ferreira e Abílio
Lafayete,
Instituto
Cüinpos.
Rua
Haddock lobo, 253. Domingo, às
17h. Ingressos a CrS 8,00.
SENHOR REI, SENHORA RAINHA -Texto e direção de Benjamin San-tos. Com Nairo Gomes, Mareja Abi
Ram ia, Rosa Maria Pena « outros.
Adaptação livre dos t e m a s de
Romeu e Julícta e do Auto do Jovem Piramo. Teatro Glaucio Git. Pça.
Cardeal Arcoverde (237-7003). Sáb.i
¦'Io, às 17h e domingo, às lóh. Ingressos a CrS 8,00 e CrS 5,00. Excepcionalmente neste fim de semana não haverá espetáculo.
BELELÉU EXISTE MESMO - Pioducào do Grupo O Degrau. Texlo de
Rarrióh Pollui e música de Aillon
Cscobar, Direção de Nelson Luna e
Ciro Negreiros. Com Solange Jouvin,
Eduardo Coutinho, Telma Rsslon e
Mário Roberto. Uma fantasia musical
en) realização altamente profissional.
Um belo cspoláculo principalmenle
para crianças maiores. No Tcalro da
Galeria (Rua Senador Vergueiro, 93
- 225-8846). Sábado, às I7h e domingo, às lóh.
OPAlHAÕNHO DA LoTÃ ABC Texlo e direção de Carlos Adib.
de Brigiltc Blair. Duas
Produção
meninas disputam a posse do mesmo
lemos,
boneco. No Teatro Miguel
Rua Mifiuel Lemos, 51-H (236-6343).
iábados e domingos, às 17h. Ingressos a CrS 10,00.
AS AVENTURAS DE UM REI COMILÃO — Musical infantil de Sérgio
Roberto. Produção do Centro Experimental Glauce Rocha. Toatro Arcadia de Nova Iguaçu, domingo, às
17h.
O PATO ASTRONAUTA - Produção
de Jair Pinheiro. No Teatro de BoiPaiva, 269
de
so, Av. Alaulfo
na
Excepcionalmente
(287-0871).
próxima quarta-feira, ás 17ii.
PINOCCHIO, O BONECO DE PAU Produção de Jair Pinheiro. Intercssanta até certo ponto, comprime um
excesso de peripécias num final desenfreadó, para fazer a história tradícionat caber num espetáculo muiIo curto. No Toatro de Bolso (Av.
Alaulfo dt diva, 269 - 287-0871).

O GATO, O RATO È A PANTERA
COR DE ABÓBORA - Produção ún
Roberto cie Castro. Texto e direção
c!e Ellseu Miranda. Com Luís Meto,
Elianê Rocha c Eliseu Miranda. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 3G
InDomingo, às 17h.
(227-6014).
Excepcionalgres:-os a CrS> 8,00.
mente também na c-uarta-feira, às

17h,
O EMBARQUE DE NOE' -- Direção
de Maria Clara Madiado. Com Germano Filho e Maria Rossman. Tcairo Tablado, Rua Lineu de Paula Machado, 795 (226-4555). Sábado c- domingo. às I5h30m è 17h30m. Ingressos a CrS I0.C0.

PLANETÁRIO
VIAGEM DA TERRA A SATURNO Focalizando
aspectos do planeta,
do espaço celeste, da Teria, as retentes
pesquisas feitas pelo Sky*
lab e um pouso imaginário em Titan, um dos satélites de Saturno.
Paralelamente para estudantes dc*
).° grau, o programa Brincando no
Céu,
elaborado de acordo com
de
nível
èsçolarledode. Scso
aos sábados, dosoes
públicas
mingos e feriados, às I5h, Ió!l30m,
18li. I9h30m e 21 li. Horário escolar de 3a. a 6a., com reservas pelo
telefone. Rua Padre teonel Franca,
junto à PUC (267-6230 c 267-3520).
Preço único: CrS 3,00. Proibido o
ingresso a menores dc sete anos.

CINEMAS
DESENHOS ANIMADOS BÚLGAROS
Ver Extras cm Cinemas. (Livre).
m Cine*
lÊT IT BE - Ver Extras
mas. (Livre)
Ver Extra»
SOM ALUCINANTE
etti Cinemas. (Livre)
- Hoje e
COCA-COLA
SESSÃO
amanha, às 18h30m, O Menino e o
Delfim, no Lagoa Drivcln. (Livre).
QUANTO VALE UM HOMEM - Ver
em Cinemas. (Livre)
A FUGA DO PLANETA DOS MAÇACOS — Ver Reaprosontaçóes cm
Cinemas. (10 anos).
A GRANDE ESCAPADA - Ver Roa.
prcsentaçóes em Cinemas, (livre)
SINFONIA DE PARIS - Ver Reapresenlações em Cinemas. (Livre)
CANTANDO NA CHUVA - Ver Rea-

Estréias

presenlações em Cinemas. (Livre)
TRINÍTY NA COLINA DOS HOMENS
MAUS — Ver Reapresontações em
Cinemas. (10 anos)
________
UM HOMEM ORQUESTRA - Ver
Matinês

em

Cinemas.

(Livre)

DO OESTE ÓS_CHACAIS
Matinês em Cinemas. (Livre)

Ver
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Agora, nu hora da noftáiv, a Rádio Jornal do Hrasil.AM.
apresçnla uma série ainda mais completa de noticiários.
Super-hipidos, de meia.em meia hora, u partir de 6h 30nx
da manhã.
"Jornal do Brasil Informa", que vpcc . Mais as edições do
já conhece - e confia.
Mais as informações de interesse geral, sempre oportunas.
Além das edições extraordinárias - notícia não tem hora
para acontecer- e do Especial/Jornalismo, o grande
acontecimento analisado com inteligência.
li. sempre a mais cuidadosa seleção musical.
Rádio JB AM: informação para que você fique sempre mais
perto do que está acontecendo.
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A SAÍDA?
ONDE FICA A SAÍDA ?
Liz e Burlou

MAIS UM
DIVÓRCIO
DEFINITIVO
A separação de Elizabeth
Taylor e Richard Burton foi
anunciada na semana passada, o qiie não é novidade,
como não são novas as causas dos rompimentos sucessivos, atribuídos aos excessos de Burton no uso do álcool e ás relações extraconjugais do casal. Os 10 anos
de casamento dos Burton —
sempre abalados por rompimentos bruscos e reconeiliações intermináveis —
conseguiram manter, "a euda anúncio de um divórcio
definitivo", o interesse internacional em torno das
duas vedetas do cinema.
Richard Burton c Elizabeth Taylor — casal mais
bem pago do cinema que divide a vida entre suas casas
na Inglaterra, Suíça e México, viagens sucessivas e o
aumento da coleção milionúria de jóias de Liz —
anunciaram, quinta-feira, o
divórcio irrevogável, pediudo a seu amigo e advogado,
Aaron Frosch, que tomasse
"as
providências legais necessárias à separação" que
deverá ser oficializada em
Berna, Suíça.
As desconfianças em torno de uma nova tensão do
casal surgiram quando -Elizabeth Taylor voltou de
suas férias no Havai e não
foi visitar o marido, internado há 12 dias num hospiti de Hollywood, com uma
infecção pulmonar, Além
disso comentários sobre romances de Burton durante
as recentes filmagens de
The Klansmen, Califórnia,
com atrizes principiantes,
levaram Liz a se retirar do
local sem explicações, o que
foi, imediatamente explorado pela imprensa de mexericos.
A crise anunciada na se-mana passada foi precedidu
de uma "separação experimental" que terminou, em
dezembro, com mais uma
reconciliação. Essa confusão
sentimental fez Burton
abandonar as filmagens de
A Viagem, de Vitiorio de
Sica, e partir para uma se"lua-de-mel"
gunda
na Itália, levando um diamante
em forma de coração como
"prova
presente e
de amor".
A única explicação do casal
na época foi a frase de Liz:
"Nós
estamos juntos, isso
não é o bastante?" — dita
"com um
toque de irritação".

cor de violeta", depois pelo
comportamento volúvel,
c,
finalmente, pela vida milionária que. com a união a
Burton, foi acrescida de aiguns milhões de dólares. Richard Burton, que cultiva
um ar britânico, não consegue ir muito longe com ele
e está mais próximo dos milionários americanos do que
dos lordes ingleses.
A ostentação ao gosto
nouveau riche do produto
de seus milliões de dólares
sempre ajudou, de certa
forma, a manter o casal na
lembrança dos jornalistas
americanos e internacionais
mas o "grande tema" nunca
deixou de ser as separações
e reconciliações. O ator
comprou um iate de 45 metros "só puru não deixar os
cães de quarentena nos departamentos de saúde" e
declai-ações do tipo: "Sou
metade de um magnata",
pronunciada por Liz, ou a
hfirmação
"geramos de Burton de que
mais negócios do
que um pais africano" são
intuito comuns.
Nos primeiros anos de casamenlo Liz e Burton a]irmuram que um acompanharia o outro no trabalho,
o que foi mais ou menos
cumprido. Eles trabalharam
juntos em Cleópatra, A Megera Domada, Quem Tem
Medo de Virgínia Wolf?, Os
Divorciados do Século e
Boom, entre outros e quanto Burton estava filmando
e Liz não, a utriz, geralmenle, o acompanhava. Nenhum filme, entretanto, teve destaque maior que a vida particular do casal. A
saúde frágil de Liz, que está
sempre sendo submetida a
operações^ e os romances
purulelos, além de outros
aspectos como os salários
altíssimos e ò alcoolismo,
sempre deram mais fama
.aos dois do que o trabalho.
Burton desabafou há aimeses dizendo
guns
"talvez nós tivéssemos que
amado demais para sermos felizes", o que não coincide
com, a declaração, quintafeira, de uma amiga do casal. Ela considera que o romance chegou ao fim e disse que "eles ficarão melhor
com o divórcio. O casamento acabou e isso é tudo."

Esse é o. segundo casamento de Burton e o quinto
da atriz. Liz Taylor sempre
foi notícia, primeiro pelos
seus "hipnolizantes olhos
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Ninguém mais acredita
em um "divórcio
irrevogável"
capaz de desmentir os
fatos que marcaram as
brigas e
conciliações do casal

Na conturbada revolução
criada pela explosão dos meios
tecnológicos de comunicação,
tornando o inundo "instantaneamente tribalizado", persistem arestas até hoje não esclarecidas.
Um dos problemas levanLados foi o da própria sobrevivencia do livro como instrumental de transmissão informadonal e formacional. Teses e antiteses surgem conflituosamente
sobre o assunto.
Marshal Maclhuan, defensor de uma das teses mais revolucionárias de comunicação diz
que a era da informação instantanea e do mundo tribalizado, trouxe elementos de contestação e condenou-o a uma breve extinção. Para tanto, "escreveu mais de cinco livros", propondo a reformulação dos conceitos comurücacionais e condenando a era de Gutenberg a
um triste e inglório ostracismo.
Sem entrar nos méritos das
teses Maclhuanianas de defesa
da era elétrica, questiona-se o
livro em sua unidade básica de
veículo formacional.
Evidentemente, se formos
discutir a força dos meios modernos de comunicação em antí-tese ao livro, vamos encontrar o segundo em grandes desvantagens e teríamos que concordar com as teses do papa da
comunicação. Entretanto abordamos o aspecto sobre outro
angulo. Discutimos o livro como elemento questionador do
processo de logicização do indivíduo e como elemento despertador de uma capacidade
analítica que será o instrumental básico do homem para sua
atuação no meio social em que
se encontra inserido.
Se compreendermos
os
meios de comunicação como
elementos finalistas das mensagens, entregando-as prontas
aos consumidores, poderemos
visualizar que ela criará em seu
desenvolvimento uma letargia
que se incorporará ao cotidiano, fechando os canais de recepção.
A televisão, por exemplo,
oferecerá uma gradativa dopagem dos sentidos, insensibilizando o indivíduo para as quêstoes que as informações trazem
em si mesmo. Ninguém mais
sensibiliza-se com um fenômeno de guerra porque o incorporamos ao nosso cotidiano.

O LIA 110 MORREU?
Esta discussão, sem levar
em conta o mérito de ser "o
meio é a mensagem", não nos
leva a descortinar a importancia que o livro representa para
formar um quadro mental estimulador.
O livro por ser um elemento reflexivo onde a informação
vem disposta dentro de parametros lógicos, exigindo um raciocínio hipotético dedutivo,
serve de elemento catalisador
do indivíduo, comprometendoo com o mundo do qual participa.
Dizer que o livro deve
morrer é o mesmo que dizer que
a capacidade humana de discernimento está obsoleta, não existindo estímulos a uma participação ativa e construcional, diz
Frederico Oliveira Lima, autor
e ilustrador de Vic-Lic, o Astronauta.
O grande problema que
se descortina não é o da esteril discussão sobre a morte ou
não do livro, mas sim do que
está ocorrendo com os jovens
contaminados pelo excesso de
informações mastigadas.
No turbilhão moderno de
informações, o jovem recebe
uma massa de informações que
lhe oferece alternativas simbó-

CARMEN

iicas de atuação no meio. Os
grandes mitos resultantes de
uma máquina estrutural, que
padroniza e uniformiza a consciência, desvirtua o sentido de
pesquisa e de aprofundamento
nas diversas aberturas permitidas pela massa incontida de informação.
Passamos a mistificar o
desconhecido e a cultuar o supéríluo. Compramos e vendemos idéias e não possuímos nenhuma compreensão de seu real
significado.
O jovem e a criança, em
seus Super-Homem e Tio Patinhas, consomem uma série
de símbolos que auxiliam a estraficação social e os forçam
a um amadurecimento preçoce, sem que se consolide as fases anteriores de cada estágio
de sua evolução.
Frederico de Oliveira Lima
diz que este processo se complexifica ainda mais "quando confrontamos o colorido extasiante
dos meios modernos de comunicação com a colaboração insipida e obsoleta dos livros que
se encontram à disposição."
Dificilmente possuimos condições de criar ou mesmo recriar o hábito de leitura
nos jovens e nas crianças sem a
atualização do tratamento comunicacional dos livros atuais.
Para uma criança permanentemente em contato com
uma televisão extasiante, que
muitas vezes nada lhe comunica. o livro insípido, de linguagem piegas, pouca atração oferece.
Realmente exigir de uma
criança de nossos dias — participante e ativa das rodas familiares e cultuadora da deusa
televisão — um pouco de s u a
atenção aos livros infantis que
existem à sua frente, é pedir
demais.
Para ela a leitura tornase gra dati vãmente uma obrigação ila qual ela só participa
quando obrigada pela estrutura
familiar ou como penitência para suas falhas.
Quando adolescente, aicançando a universidade, suas
predileções pela leitura serão
canalizadas para as apostilhas
que nqjresentarão um resumo
de um livro, resumo do pensamento de algum autor, desvirtuado ao sabor de interpreta-

Formado, este jovem será
ções. "enciclopédia
uma
do nada."
Poderá participar de reuniões
corriqueiras e fazer citações,
além de ter a capacidade de discutir o último romance de Harold Robbison, o supra-sumo da
literatura "refinada."
E o homem crítico? O nomera reflexivo? Profundo e
questionador de sua realidade?
Este perdeu-se em priscas eras. Ficou nas primeiras
incursões ao livro infantil. Ficou enredado pelo tratamento
infantilizado não correspondente ao mundo em que ele começa a participar, e nunca
mais retornou.
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Constata-se então que a literatura infantil está em crise.
Sendo ela o veículo primordial
para desencadear um processo
maturativo lógico e racional,
perdeu-se nos meandros de uma
centralização de conceitos superados. Esta perda, que não
implica em abandonar a simplicidade da poesia, alento do homem mecanizado, fez com que
fosse apagado da memória dos
pais, o lirismo de um Monteiro
Lobato, que mais do que ninguém soube compreender e climensionar a fantasia infantil.
Restam poucas alternativas
viáveis para uma nova dimensão sem os vícios de expressar
uma realidade fictícia, povoada
bruxas, fadas,
por
"bondade", "maldade" duendes,
e outras
injunções comumente encontraveis nos livros infantis que
proliferam no mercado.
Dentro desta realidade,
Frederico de Oliveira Lima
considera bem "mais saudável
para os jovens a opção da televisão, porque pelo menos traz em
seu bojo uma realidade mais
próxima à vivenciada no cotidiano de suas fantasias."

E A OPÇÃO?
Dentro deste quadro da literatura infantil as opções não
são muitas.
Torna-se cada vez mais necessaria uma outra abordagem
para que possa surgir um novo
caminho, onde a criança visualize a possibilidade de retirar do
livro infantil, um instrumental
concreto para a manipulação
da realidade.

AMÉLIA

Mas esta guinada não pode
ocorrer sozinha, por tentativas
isoladas, como no livro Vic-Lic
o Astronauta, onde existe uma
nova preposição de literatura
infantil, e onde conceitos considerados "piegas" como o
Amor, são rediscutidos em
uma dimensão maior e mais objetiva, numa linguagem e tratamento motivadores da crianca que deles toma conhecimento.
O livro começa a ser adotado em escolas do Rio e São PauIo, pois consegue trazer para o
mundo da criança toda uma
plasticidade altamente necessária, principalmente quando isto implica uma concorrência
com a televisão.
Numa programação visual
aproximada ao quadrinho, sem
fazer consessões, procura o autor um parâmetro comum entre' a literatura, a poesia e a
realidade mutativa que vivemos em nossos dias.
Mas, sua tentativa é isolada, como a de outros autores
brasileiros que procuram uma
nova linha diretriz para a aborda gem do assunto, pois este trabalho implicaria .uma decisão
comum, refletida e consciente,
envolvendo não só os autores
nacionais como também as editoras e o Governo para recriar
condições de divulgação de uma
nova literatura infantil acessive] ao bolso do brasileiro, consciente de sua importância e finalidade e concorrente com os
meios de comunicação que proliferam em larga escala.
A este esforço juntariamse os professores, através de
uma conscientização da importancia de seu trabalho divulgador, procurando dar ênfase a
uma literatura em que a crianca redimensionasse seu mundo
interior e recebesse estímulos
criativos.
Mas este dia ainda parece
distante. Dificilmente serão
rompidos os grupos existentes
neste ramo da literatura, dando
oportunidade a novos autores,
nem se terá condições para que
a literatura infantil nacional
concorra com a estrangeira, de
custo muito mais baixo e, portanto, mais atraente para os
editores.
A saída? Onde fica a saida?

VIC-LIC se despede, a borboleta já está
É) — Vamos embora, VIC-LIC, que já está ficando
E lembrando-se que com a conversa não teve
tempo de fofocar, vira-se para a árvore e fala: —
¦ps Depois eu passo aqui para saber das novidades!
J
Seguem então na caminhada. Mas... antes de encontrarem outro habitante da TERRA. ..
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O» oleado» no chio, bem ao estilo antigo,
cortinai peiada», do voludo t voilc
lio complemento» moderno» (i»to. é, que não
precisam »er comprado» cm anliquárlo»
ou leilõc») para a meslnha de tampo de mármore
e pé» trabalhado» o o de»enho
art deco, em preto e branco
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Aquarela» e lay-OUtl publlcil.iriot,
doionhadoi por Hans
Nobauor, são bon» exemplo»
(l.i il.fluriui.i do C^tÜo
art nouveau no Brasil
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ART
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LEILÃO
FOIOS

IESA RODRIGUES
DE ANTÔNIO TEIXEIRA

procura de antigüidades clecorativas começa a se requintar: os.úllimos leilões de Ernani confirmam
o interesse crescente de colecionadores e novos aficiqnaclos. Uma
série de objetos típicos do eslüo
art nouveau e alguns, mais raros,
na linha geométrica do art deco está reunida no
Palácio dos Leilões, e ainda será leiloada amanhã,
segunda-feira, a partir das 21 hs.
gCada objeto foi classificado e aufenficado, na medida do possível, já que nem todos são assinados,
principalmente os de uso decorativo, como as estátuas, os abajures e apliques. O catálogo é comple-

Para os afiecionados nostálgicos, a est atuar ia da
época: figurinhas de marfim e mármore,
com roupas de bronze. As autorias variam, mas
não têm importância maior do que a
própria beleza de cada peça. Varnier, Sosson,
Watrin • Le Faguays são alguns nomes conhecidos, qu»
costumam assinar as pequenas obras

Este é o abajur típico
de Gallé, em vidro fosco,
com desenhos de plantas
em cores escuras,
como o verde,
amarelo-queimado
e marrom

Pos'ers fotográficos, tirados de cartazes e
livros, pequenos desenhos da época
e um móvel autêntico art nouveau formam
um recanto equilibrado, montado
especialmente para a apresentação das peças
do leilão, mas perfeitamente adaptável a
uma decoração comum

to, e serve como fonte de informações gerais, para
quem não conhece bem o estilo, ou os autores principais, que são descritos com suas características
principais. O novo Palácio dos Leilões, já por si,
merece uma visita: é uma mansão, na esauina da
R. Voluntários da Pátria com R. Dona Mariana, e
está inteiramente ambientado pela equipe Sagitarius e por Ernani, de acordo com cs objetos e quadros expostos.
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No novo comprimento, que já e usado
de manhã á noite, o modelo de musselina
rosada ou verdc-pastel. Cam»~das de babados
enviesados formam a blusa e a saia, com
cinto de cetim, uma faixa de musselina
drapejada ou mesmo um cinturão escondido,
enfeitado com flores de pano dão o
detalhe romântico
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Lamê dourado aplicado diroto no
tecido transparente, o decote em V c a
pelerine que sai das cavas, seriam
considerados elementos um tanto vulgares,
o
pouco clássicos alé pouco tempo atrás. Agora
do difícil
próprio Dior lança modelos como este,
u»o prático, mas de bom efeito nostálgico
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listras em bayadère também são atuais; para quem não sabe,
é o tecido listrado, que já vem com as
listras em diagonal, no sentido
da largura. Em geral, as combinações de cotes jogam
tom lons em degrades, com contrastes de claro c escuro
r diferentes larguras de listras

ONGOS para o dia, curtos para
a noite, os vesüdos das mulheres cada vez se prendem menos I
a comprimentos específicos para 1
cada ocasião. A moda que deixa 1
as bainhas abaixo dos joelhos
fica sendo uma conciliação das duas alturas,
e é usada o dia inteiro, fazendo com que as
saias voltem a fazer parte dos guarda-roupas.
Mas ainda existe o chamado estilo fino, as
roupas pára as grandes ocasiões, como os casamentos de cerimônia, as recepções oficiais,
etc. A simplicidade destes modelos, neste ano,
é compensada pelo requinte das musselinas
de seda, transparentes e leves, com estampas coloridas, aplicações de brocado, bordados em lurex ou listras gigantes realçando babados, chemises e túnicas tradicionais. O nosso frio modesto já permite o uso extravagante
de boas, xales franjados e casacos de pele ou
mesmo raposinhas no pescoço, à lá antiga.

-

Musselinc estampado; ainda que seia pouco
adequada para o nosso frio incipiente, i o tecido da moda
para as roupas do noite. Uma complementa ção
cuidadosa, como os chalés do malha metálica, do
linha fina, os casacos do plumas leves, pode transformar
este vestido em roupa de meia-estaçáo
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0 martírio de
São João da Barra

O início do processo
de fusão Estado
do líio-Guanabara
encontra
alguns municípios
fluminenses numa fase
de estagnação
econômica, guardando,
apenas na arquitetura
de seus prédios, a
riqueza de um período
distante. São João
da Barra já foi uni
centro importante
para a economia da
Província, com uin
porto que recebia
navios de diversas
bandeiras e um
movimento comercial
intenso. O ciclo de
riqueza foi eliminado,
restando, apenas, as
marcas em sua
arquitetura — nem
sempre conservada —
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As ruas vazias abrigam os velhos
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c a esperança
de que, um dia,
que poderá estar mais
próximo agora, iria
readquirir a sua
importância. A cidade
é um marco e ,uma
advertência, segundo
os que estudaram a
sua história

casarões
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semi-abandonados

DADA A PARTIDA PARA
0 GRANDE PRÊMIO DO
ESTADO DO RIO
100 MILHAS/FUSCÁO ZERINHO/HONDA CB -125 S
E MUITOS OUTROS PRÊMIOS TODAS AS SEMANAS
NO PLANO ENVENENADO DA LOTERJ
SUPER
GASPARINHO

Tome o seu lugar. Saia na frente
com o novo e envenenadíssimo plano da
Loteria do Estado do Rio.
Vocó vai concorrer todas as semanas ao grande prêmio
de 100 mil cruzeiros e a outros menores
de 10, 5, 2 e 1 mil cruzeiros.
Mais 175 prêmios de 100 cruzeiros,
"o
mesmo dinheiro"
as centenas, as dezenas (que eram
e agora dão troco: 60 cruzeiros) e o clássico
"mesmo
final" do ganhador.
prêmio do
São, ao todo, 3.543 prêmios todas as semanas.
Se preferir, garanta seu lugar o ano inteiro com uma
ASSINATURA ANUAL DE BILHETES.
Além de todas as vantagens do novo plano envenenado,
você terá um número privativo o ano inteiro
e um desconto sensacional.

um tremendo barato
que é barato mesmo!
0
novo plano envenenado
da LOTERJ tem uma sensacional
surpresa para você: o SUPER
GASPARINHO. Com apenas Cr$3,50
você concorre a dois prêmios extras:
um F USCÃO 0 km, com rádio, e uma
HONDA CB-125S, com capacete
importado para sua proteção. Todas as
semanas será feito o sorteio de um
número para cada um desses prêmios
II
e,
logo após, o sorteio do décimo
1
ganhador—o próprio
1
SUPER GASPARINHO.
I
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Contrastes
Localizada ã margem do rio
Paraíba do Sul. a cinco quilômetros
de sua foz, a cidade de São João da
Barra foi, até o final do século
passado, um dos principais centros
econômicos da região Norte fluminense. Fundada por um pescador
de Cabo Frio que iniciou o núcleo
populacional para ficar próximo ao
local onde morrera, num naufrágio,
a sua mulher; São João da Barra
foi o porto fluvial mais importante
da área, teve um comércio próspero e seus engenhos de açúcar fizeram a fortuna do lugar.
Hoje, a Prefeitura dispõe de
um orçamento de CrS 3 milhões e
500 mil e para o qual colaboram o
retorno do ICM com CrS 1 milhão
850 mil; o Fundo de Participação
dos Municípios, com CrS 800 mil;
e o Fundo Rodoviário Nacional, com
CrS 400 mil. Os CrS 450 mil restantes são completados por impôstos municipais e para os quais muito colaboram, em época de verancio, os turistas que buscam em seu
litoral a tranqüilidade que lhes
falta nos grandes centros.

História
A história do município está
intimamente ligada aos meios de
transportes. Enquanto foi porto Lmportanto, sua população viveu prósperamente. Depois chegou a Estrada de Ferro Leopoldina que, para
conquistar o mercado e forçar a
queda do frete fluvial e marítimo,
introduziu pela primeira vez um
dumping na região. E esta política
de preços perdurou até que as empresas de navegação cerrassem
seus escritórios, o porto fosse abandonado, e os estaleiros se fechassem c o frete por via férrea se
tornasse absoluto. Quando isso
ocorreu — e foi no final do século passado — a Leopoldina atualizou suas tarifas. Foi a partir dai
que teve inicio o esvaziamento económico e populacional de São João
da Barra.
Segundo a pesquisadora Ana
Augusta Rodrigues, à maior autocidade da região em folclore, São
João da Barra era um porto livre
onde os corsários atracavam suas
embarcações no cais para abastecê-las. E é ela quem diz: "os ingleses faziam incursões armadas na
área rural do município, atacavam

as fazendas com a finalidade única de roubar escravos que por eles
iam ser vendidos nas Guianas".
Até 1890 São João da Barra tinha
mais de 15 companhias de navegação, vários hotéis, teatro, três a
quatro jornais coexistindo c Um comércio movimentado que atraia as
populações das cidades vizinhas,
inclusive Campos.
Nesta época, o município chegou a possuir cinco estaleiros que
construíam barcos de madeira. A
matéria-prima vinha da zona rural (jacarandá, gurubu, peroba,
graúna, pau-ferro, sucupira c macanaiba, principalmente*. Toda riqueza era trazida por navios c chatas. Os estaleiros exportavam sua
produção e o dinheiro circulava
com abundância na área. O comercio local vendia as últimas novidades da Europa e todo o tráfico negreiro para a região era feito atravês do porto de São João da Barra. As barcas da Cantareira, que
por muitos anos fizeram o trajeto Rio—Niterói foram construídas
cm seus estaleiros.

industrialização
Na zona rural o progresso também se fazia presente. A agroindústria açucareira — ela foi introduzlda no Estado do Rio através de
São João da Barra — se desenvolvia, estendendo-se
até Campos,
nestes dois Municípios chegaram a
existir, em daterminada época,
mais de 350 engenhos de açúcar
que, através de vapores partindo
uo porto de São João da Barra, exportavam em caixas de madeira o
produto para a Europa.
A farinha de mandioca era outra atividade importante no meio
rural. As bolandciras, puxadas com
tração animal se multiplicavam no
sertão de São João da Barra, principalmente nas áreas arenosas c
mais próximas do litoral. A pecuária também contribuía consideravelmente para a economia do Municipio, notadamenite a de corte,
praticada extensivamente. Até hoje, São João da Barra é o mais importante centro produtor de mandioca no Estado do Rio. Possui cerca de 400 engenhos e a produção ae
mandioca gira em torno de 350 mil
toneladas.

Realidade
Com exceção do turismo que,
nos meses de janeiro e fevereiro,
consegue atrair um grande mimero de veranistas para suas praias,
a economia de São João da Barra depende, atualmente, da fabricação de conhaque e cachaça da
indústria de Bebidas Joaquim Tomás de Aquino, e da Usina de Açúcar Barcelos iterceira cm produção
no Estado do Rio), além da cultura e industrialização da mandioca e das lavouras de abacaxi. Toaa a produção do Município tem
que ser escoada por estradas sem
conservação e em estado precário —
o Município tem uma área de 1 640
km2 c 132 km de praia — já que
do porto só existem lembranças e o
ramal ferroviário foi um dos primetros á ser extinto pelo Governo Jânio Quadros.

Segundo â Capitania dos Portos de São João da Barra a partir
de 1041 o assoreamento do rio Paraiba, em sua foz, se acentuou tendo, inclusive, havido uma tentativa

Infrutífera do Departamento de
Portos c Vias Navegáveis iDNPVNi
de aprofundar o leito do rio com
drenagens. Hoje, mesmo os barcos
das colônias de pesca de Atafona,
principal praia da região, conduzidos por timoneiros experientes, tem
dificuldades cm encontrar o canal
mais profundo que muda constântemente de lugar devido ao movimento de areias no fundo do mar
provocado por correntes marítimas.

A Ponte
Para o prefeito do Município,
Sr. Ernesto Barreto Ribeiro (Arena),
São João da Barra para progredir
necessita urgentemente de uma
ponte sobre o rio Paraíba que corta
o Município em dois. A cidade e três
distritos ficam localizados em sua
margem direita, enquanto o restante do território à .sua margem esquerdá. É, segundo os técnicos, o
município fluminense de mais dificil administração, pois, para se
deslocar da sede para o interior, ou
vice-versa, sua população tem que
vencer, at-avés de rodovias, 100 quilômetros aproximadamente.
E' que sem a ponte — com ela
praticamente inexistiria a distancia — a não ser a extensão que dlvide as duas margens do rio — tem
que se vir da sede a Campos (distantes 40 Km), pegar a BR-101, no
trecho Campos—Vitória e dai pela
RJ-92, estrada de terra, até Barra
do Itabapoana, um dos principais
distritos do Município, tem mais 78
quilômetros. Sem força política e
sem grande expressão econômica
São João da Barra não mereceu, no
entanto, das autoridades estaduais
c federais qualquer resposta sobre
a principal reivindicação de suas
autoridades e de seu povo: a ponte.

isolamento
Segundo Sr. Ernesto Barreto
Ribeiro não foram apenas a extincão do ramal ferroviário c do porto
que concorreram para o empobrecimento e a falta de perspectivas do
município. Culpa e em muito as administrações do Estado do Rio que
não deram a devida atenção a São
João da Barra. E' este, aliás, o motivo porque já se declarou favorável á fusão do Estado do Rio com a
Guanabara. Para ele a união dos
dois territórios vai gerar um Estado forte econômica e politicamente.
E prosseguiu: "Não creio, como
se fala habitualmente em nossa região, aue a fusão venha prejudicar
o desenvolvimento do Norte fluminense. E cito um exemplo: nós, de
São João Barra, lutamos há anos
nela construção de uma ponte sobre
o rio Paraíba. Por falta de força
política c econômica jamais conseguimos sucesso. Talvez, com a fusão, reivindicações como esta tehham melhor atendimento na administração estadual e federal.
Portanto, não temos nada a perder".

-w-

GOVERNO RAYMUNDO PADILHA

7'7M:77jS^' :^^m^mti^

r^pSB ~^fwm^^W&it*Sm^k7^ÊÍÈSiÈmmM <¦ "t

¦1%'"tlr^^' -JJm^mtSSmyS.
m\wL\W DÍfií H^l

mu

,

O apito dos navios e o movimento de estivadores em seu porto são remlniscèncias. Hoje, sem
navegação marítima e fluvial, sem
estrada de ferro e sem rodovias
para escoar a produção primária
de seu campo, São João da Barra
apenas sobrevive. E o faz em companhia de seus velhos casarões coloniais, lembranças de uma época
de prestigio.
Seu povo não tem muitas ilusões. Mas as famílias tradicionais
que, ao contrário de outras, tentaram resistir ao tempo e ao abandono, ainda tem esperanças: acreditam que a construção de uma
ponte sobre o rio Paraíba do Sul,
ligando a sede ao resto do municipio, ainda vá arrancar o vellio
burgo de seu isolamento, de sua
solidão.

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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O que será da
nova Niterói?
(Página 3)

A análise cia
agr\icultura
(Página 7)
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Fusão conta com o apoio
dos políticos municipais

-,

Empreiteira

Sc o Governo federal resolvesse hoje
proceder a um levantamento da opinião
política sobre a fusão dos Estados do
Rio e Guanabara, o resultado iria surpreender aité mesmo os adeptos mais otlmistas da iniciativa: são raros os lideres da Arena e MDB, no campo municipai, que ainda combatem a criação do
novo Estado.
A última adesão, pela importância
do município que representa, é a do Prefeito de Campos, Sr. José Carlos Vieira
Barbosa, antes adversário da fusão como seguidor da linha do presidente rcgional da Arena, Deputado Alair Ferreira. O Prefeito de Campos só faz agora
um reparo à fusão: deseja a interioriza-,
ção da capital,

Tendo em vista o ártico
publicado np JORNAL DO
BRASIL-RJ. edição dc
21.04.74, página 6, sob o titulo "Trabalho em Emprcitcíras é Fiscalizado", que
envolveu a Construtora
Carvalho Azevedo e seu Dlretor. Sr. Vaifrido Francisco
de Azevedo, vimos por meio
desta, esclarecer a V.S. que
aquele diretor, bem como
pessoas ligadas à empresa,
não deu entrevistas d e
qualquer espécie a este
picstigioso Jornal."

Às cartas dos leitores são publicadas
só ({liando trouxereiú assinatura, nome completo, legívei e endereço. Todos esses dados serão devida in ente
conferidos.

Loterj
aumenta
vendas
A Loteria do Estado do
Rio aumentou em 20'.' a
venda de seus bilhetes depois do lançamento do Piano Envenenado que sorteia. além de 3 543 prêmios
cm dinheiro — o maior de
CrS 100 mil — um autom jvei e uma motocicleta.
A meta semanal da Loterj é de 24 mil bilhetes.
Campos. Duque de Caxias,
Petrópolis e Niterói foram
as cidades premiadas com
os primeiros carros e motos,
ficando ainda com Campos
e São Goncalo os dois iHncipais prêmios de C-$ 100
mil. Segundo o presin-.i.e
da Loteria do Estadr Sr.
Laénio Batista, o no»1 > ano visa a aumentar . >pnda
de bilhetes na população jovem do Estado.

Gasparinho
Depois do aumento na
venda dos bilhetes conseguida com a.s primeiras extrações dentro do novo Piano. a Loterj está adquirindo
carros e motos para exposição no interior do Estado,
"para uma motivação visuai." São veículos Volkswagen, modelo fuscão, e motos
Honda CB-125 S, que podem
ser ganhos inclusive com a
compra de apenas um gasparinho, no valor de CrS
3.50.
Neste caso são sorteados,
primeiro o número do bilhete premiado e logo depois
o décimo do bilhete que dará direito aos prêmios, semelhante ao jeremias da
Loteria Federal. As centenas e dezenas premiadas,
que antes dava direito ao
mesmo dinheiro empregado
na compra do bilhete, agora
possuem valor de Cr$ 60.00
ío bilhete custa Cr$ 3,501.
A Loterj dá um prêmio de
CrS 100 mil e outros menores de Cr$ 10 mil, Cr$ 5 mil.
CrS 2 mil e CrS 1 mil, com
um total de 3 543 prêmios.
A Loteria do Estado do
Rio mantém, ainda, um piano especial de venda de bilhetes, através a aquisição
de uma assinatura anual
com número privativo para
todas as extrações e descontos do valor total da compra, o que pode ser saldado
em prestações mensais. Nos
prêmios especiais dos gasparinhos, o Volks já vem
equipado com rádio e a moto com capacete importado.
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Ém alguns trechos é grande a movimentação de terra

Governo inicia obra
da Estrada Litorânea
Dentro de 30 dias serão entregues ao tráfego os primeiros 10 qui.metros de terrapienagem da Estrada Litorânea, projetada há mais
de dois anos pelo Governo estadual
como uma réplica da Rio—Santos.
ligando, pelo litoral. Niterói a Rio
das Ostras, no Município de Casimiro de Abreu, numa extensão de
110 quilômetros.
A informação é da firma Queiroz Galvão S/A. encarregada das
se. viços. salientando que mais de
um terço da obra já estaria concluido se não tossem as dificuldades surgidas com relação às desaproi.riaçôes no traçado da estrada.
A Companhia de Desenvolvimento
do Estado do Rio I Desurj I não defihiu ainda quando será atacado o
restante da rodovia, cujo término
não mais coincidirá com o mandato do Governador Raimundo Padilha.

Impasse
Os primeiros problemas para a
construção da Estrada Litorânea
começaram a surgir logo após a elaboração do projeto, entregue ao arquiteto Maurício Roberto, quando o
Governo estadual decidiu transferir do Departamento de Estradas
de Rodagem para a responsabilidade da Desurj, uma empresa que
tinha sido criada recentemente
com a finalidade de executar os
projetos de urbanização da Nova
Niterói.
Como a firma não dispunha
de recursos próprios, o Governo do
Estado determinou a transferência
da verba destinada ao Fundo Rodoviário Estadual, proveniente do
DNER, para a Desurj, o que provocou a demissão de dois membros do
Conselho Rodoviário
Estadual, o
representante do DNER. engenheiro Murilo Brotas Peixoto, e da Secretaria de Finanças, Armando Soramago Pinheiro, que se manifestaram contrários à medida.Criou-se, então, o primeiro impasse para obtenção de recursos,
que se projetou até na apuração da
concorrência para a execução da
obra, que ficou mais de dois meses
sem
definição até a substituição
dos membros demissionários. A
Desurj anunciou apenas que os primeiros trechos, de Niterói, partindo
de Itacoatiara, a Saquarema tinham sido vencidos pela Queiroz
Galvão.

A estrada
Pelo traçado inicial da estrada
— o projeto já foi alterado duas
vezes — o seu trajeto previa o inielo nas praias oceânicas de Niterói, onde se interligaria através das
autoplstas do Projeto Praia Grande, passando pelos Municípios de
Maricá, Saquarema, Araruama, São
Pedro da Aldeia e Cabo Frio, sendo que antes de atingir Rio das Ostrás cortaria o Vale de São João,
"para transformar sua região
pantanosa em ponto de atração turistica".
Para o arquiteto Maurício Roberto, a Estrada Litorânea não se-

"mas um
ria uma simples rodovia,
caminho de turismo, com todas a.s
condições de conservar e manter os
recursos naturais". O diretor do
DER. engenheiro Ivan Mundim,
afitmeu. durante a fase de plane.lamento, que a estrada tinha a finaidade de conciliar os progressos
da técnica rodoviária com os modemos conceitos de paisagismo.
O Sr. Ivan Mundim previa ainda na ocasião — o DER seria inicialmcnte o encarregado da obra —
o surgimento, ao longo da estrada,
de empreendimentos de grande valor turístico, "que lhe darão uma
infra-estrutura altamente rentávei". Destacou também a proteção
das barras das lagoas e a construção. sem afetar o canal que se estende de Itaipu a Ponta Negra, de
réplicas de ilhas marinhas, "onde
o turista poderá encontrar hotéis,
restaurantes, playgroühd e toda a
paisagem natural que a região oferece".

Dificuldades
Apesar de não contar com o
apoio do Desurj, sobretudo no tocante às desapropriações, a firma
Queiroz Galvão montou seu adamnamento em Ponta Negra no
dia 23 de outubro do ano pasequipaura
mobilizando
sado.
mento avaliado em cerca de CrS
8 milhões e um contingente
humano de mais de 100 operários.
A firma teve uni prejuízo de CrS
970,00 com folha de pagamento
além do equipamento parado, até o
inicio deste ano, quando o Desurj
resolveu expedir a primeira Ordem
de Serviço.
Os responsáveis pelo Desurj argumentavam que a demora na autorização dos serviços decorria de exigências burocráticas para a contratação de uma outra firma para
fiscalizar o andamento da obra. a
Conb-ás. Embora contando com um
"que daria para abrir
equipamento
seTransamazônica".
outra
uma
aundo opinião do engenheiro-fiscal,
Isaac. Haski a firma Queiroz Galvão ainda ficou impedida de acclerar os trabalhos porque o Desurj
não providenciou o.s processos de

desapropriação;

Mesmo ¦ assim, o engenheiro
responsável pela Queiroz Galvão
naquele serviço, Sr. André Pinheiro
Neto, tomou a iniciativa pessoal de
se entender com os proprietários
das Fazendas do Inglês, Orestes,
Leão Barroso e Vidreira, a fim de
conseguir permissão para atacar os
serviços de terraplenagem em suas
propriedades. Em muitos casos, a
própria firma teve de pagar a aiguns moradores para deixarem o
local, custeando também as despesas* de mudanças. Isso custou ao
engenheiro André Pinheiro Neto
uma intimação judicial, entregue
agora ao Departamento Jurídico da
firma.

Como eslá
Para completar os 10 quilômetros de terraplenagem restam à firma apenas uma ligação de 600 metros entre as primeiras e segunda

frentes dc obras e o aterro de uma
faixa lateral de aproximadamente
um quilômetro na lagoa de Jaconé.
A estrada tem uma plataforma de
40,5 metros, um canteiro central de
12 metros, sendo separada por duas
pistas com duas faixas de tráfego
cada uma.
A firma Queiroz Galvão é encarregada dos subtrechos Itacoatiara—Ponta Negra, de 38 quilômetros,
e Ponta Negra—Saquarema, com 2G
quilômetros, mas o primeiro a Desurj ainda não definiu quando vai
autorizar seu inicio, "porque dependemos dos problemas de desapropriação". segundo o engenheirofiscal. Áo todo. a firma vai construir também 14 obras de arte. sendo duas pontes, três bueiros célulares, doi.s triplos e um de tubo.
A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio não sabe
também quando vai autorizar o inicio da pavimentação dos primeiros
10 quilômetros, já que a Queiroz
"até
Galvão se dispõe a executar
de modo a coincidir com o término
da terraplenagem". A firma aguarda também a definição da pedreira
a ser utilizada, para instalar sua
Usina de Asfalto.

Dúvida
O engenheiro André Pinheiro
. Neto afirmou desconhecer o programa de inauguração, da Estrada
Litorânea, cuja conclusão foi incluida inicialmente no calendário
de entrega de obras elaborado pelo
Palácio Nilo Peçanha para ser cumprido até março do próximo ano,
quando termina o mandato do GoPadilha. Ele
vernador Raimundo
fez questão de frisar que a Queiroz
Galvão, classificada pela Fundação
Getúlio Vargas como a oitava firma
do pais em potencial técnlco-econòmico, tem condições de atender a
pedido em termos de
qualquer"desde
obras,
que nos facilitem a
parte burocrática".
A firma conta atualmente con.
cerca de 350 empregados traballiando naquela estrada, onde estão operando 39 caminhões basculantes, seis tratores D8-H, oito
moto-escavo-transportadores (6211;
três moto-niveladoras, quatro car.egadeiras, dois grupos geradores,
seis tratores de pneus, sete caminhões-pipa, quatro rolos pé de carneiro, além dc outras máquinas
complementares. Para o engenheiro responsável pela firma, "com o
equipamento que dispomos dá para
pegar até os 140 quilômetros de toda a estrada".
A Desurj, no entanto, se nega a
informar a previsão de quanto será
construído até março de 1975, bem
como a disponibilidade dos recursos
através o blindo Rodoviário Estadual. O engenheiro André Pinheiro
Neto não sabe também quando podera prosseguir a obra depois de
concluídos os primeiros 10 quilômetros. Mas a maior dúvida ainda é de
i quantas vezes o traçado da estrada
será alterado para conciliar o interesse de alguns políticos ligados
aos proprietários de terras na região.
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PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO
No Norte do Estado do Rio, uma região que sempre foi, por tradição, contraria à fusão, a primeira manifestação em
favor da medida que o Governo federal
vai tomar, partiu do Prefeito de Natividade, Sr. Edson Resende. Ele não vê razões para os temores dos outros prefeitos e salienta:
— Em termos econômicos, a Guanabara sempre foi o ponto de referência do
interior fluminense. Ninguém sai do Norte, Sul ou Centro-Norte do Estado do
Rio para tratar de interesses comerciais
em Niterói, mas na Guanabara. Acho válida, por isso, a tese da fusão, pois os
dois Estados já vivem integrados, de fato
O Prefeito de Itaocara, Sr. Carlos
Moacir de Faria Souto, também é defentempo, porsor da fusão, há bastante
"um fato novo dentro
que vê na medida
da história política e econômica do pais"
e porque acredita que "um Estado que
terá renda anual superior a CrS 12 bilhões poderá se voltar, naturalmente,

Assembléia evita o debate
A Assembléia do Estado do Rio entròu esta semana numa fase que colocou a fusão em posição secundária nos
debates plenários travados entre representantes da Arena e MDB, preferindo
estes últimos concentrar seus pronunciamentos em torno dos problemas do
custo de vida, intercalando-os com indifacões c requerimentos sugerindo obras
nibMcas no interior.
O esvaziamento do tema da fusão
Guanabara-Estado do Rio foi decidido
reunião
pela bancada do MDB, numa
ampla, na qual os seus lideres, Deputados Cláudio Moacir e Márcio Macedo,
afirmaram que "a Oposição, .sem conhecer os estudos que conduziram o Governo federal à decisão de criar um nGvo
Estado, acabaria por se perder em debates que não levariam a nada."
CUSTO DE VIDA
Os próprios lideres do MDB iniciaram o novo rusli de pronunciamentos
sobre o custo de vida, na Assembléia Legislativa, secundados pelo Deputado Silvério do Espirito Santo, que fez uma
comparação de preços do arroz, feijão,
açúcar, café, batata, banha, gordura de
coco e óleos vegetais, entre 1972, 1973 e
o primeiro trimestre de 1974.
Atuando cm outras frentes de debates plenários, o Deputado Silvério do Espirito Santo criticou a Companhia de
Saneamento do Estado do Rio (Sanerji
nela falta dc providências para melhorar
o abastecimento de água da Baixada
Fluminense, além de reclamar do Prefeito de Duque de Caxias providências
para regularizar o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.
A fusão foi abordada, levemente, pelo
Deputado Gilberto Rodrigues (MDB) para sugerir a integração do Município de
Nilópolis — o menor do Brasil, com apenas nove quilômetros quadrados — com
o Bairro de Anchieta, no Estado da Gua"a
nabara. Explicou o parlamentar que
atenderá
revisão territorial ora proposta
aos interesses do novo Estado, cuja criação parece independer da vontade de

muitos, porque interessa, como se observa, a grupos minoritários da Arena carioca."
O Deputado Luiz Carlos Soares, também da bancada oposicionista, revelou,
em discurso, dados que atribuiu à Fun:lação Getúlio Vargas: "de janeiro de
1971 a março de 1974, o arroz subiu 90%,
3 feijão 147%; a carne 88%; os óleos
vegetais 68%; o leite 58%, a batata 200%
e o café moido 157%, enquanto os salarios, na iniciativa privada, e os vencimentos dos servidores públicos, não chesaram a aumentar mais de 60% no mesmo período."
EMPRÉSTIMO
A bancada do MDB obstruiu durante 10 dias mensagem governamental que
concede autorização ao Estado para contratar empréstimo de Cr$ 230 milhões
com o Banco do Brasil, destinado à complementação das obras de urbanização
de Niterói, capitulando, apenas, no meio
da semana, quando a Arena fez valer
a força da Maioria.
Um representante da Arena, o Deputado Paulo Mendes, também se colocou
contrário ao empréstimo, alegando que
"o Estado vai pagar mais de CrS 1 milhão,
entre juros e correção monetária, pelos
CrS 230 milhões que o Banco do Brasil
¦vai lhe conceder." O Governo obteve a
aprovação de mais seis anteprojetos, todos eles retificando nomes de entidades
contempladas no presente Orçamento Estadual com auxílios ou dotações destinadas a serviços de interesse comunitário.
O Deputado Jorge Lima (Arena), em
indicação, pediu água para 20 ruas do
Distrito de Belfort Roxo, em Nova Iguaçu. O Deputado Airton Rachid, também
do Partido do Governo, solicitou ao Governador do Estado anistia fiscal para
os pequenos industriais e comerciantes
de São Goncalo. E o Deputado José Abreu
Perllngeiro, também representante arede uma
nista, defendeu a construção
ponte em Pureza, no Município de São
Fidélis.

O plebiscito particular

Phoenix

Setembro,

Os prefeitos do Norte e do Centromaioria,
Norte fluminenses, em grande
"Irreversível",
por considerarem a fusão
da República a
desde que o Presidente"assuntos
de intecolocou na pauta de
resse nacional", passaram a defender a
idéia da interiorização da capital, tes?
que c assim explicada pelo Chefe do
Executivo de Duas Barras:
— A Interiorização da capital provocaria um equilíbrio evidente de-forças
e evitará uma maior concentração de
recursos, dentro do novo Estado, venha a
beneficiar, apenas, a comunidade que se
estende pela área do Grande Rio.
Há, ainda, um receio dos prefeitos
de cidades mais afastadas dos centros de
influência do Estado do Rio: o de que a
capital, na Guanabara, provoque o constrangimento dos lideres municipais, de
menor poder de diálogo, de reivindicarem, de igual para igual, junto a uma
interventoria provisória, apoio flnanceiro para suas administrações.

numa redtstribulçáo equltativa dc rlquc_as, para o seu próprio interior."
ÚLTIMAS RESISTÊNCIAS
As últimas resistências à fusão, cm
seus aspectos gerais, no campo municipai, concentram-se no Sul do Estado do
Rio, onde os prefeitos favoráveis à medida são, no entanto, maioria. O Prefeito dc Miguel Pereira, Sr. Frutuoso
Fernandes, embora eleito na legenda do
MDB, salienta que "vê a medida, no tnteresse nacional, acima dos Partidos".
— Vamos assistir, simplesmente —
acrescentou o Prefeito de Miguel Percira — a um ato de significação histórica,
que virá apenas confirmar uma integração que já existe. Os interessados pessoais e políticos, por isso, devem ser esquecidos. Ninguém poderá se julgar prejudicado, porque o Brasil, este sim, é que
sairá ganhando.
No Sul do Estado do Rio, o Prefeito
dc Itaguaí, Sr. Wilson Pedro Francisco,
a importância da futambém proclama "um
novo Estado, sem
são e sustenta que
fronteiras indesejáveis, poderá projetar
sobre o Brasil um novo e importante cstágio de desenvolvimento social e económica".
BAIXADA E SERRA
Os Prefeitos da Baixada Fluminense; com exceção do General Carlos Marde Duque de Caxias,
ciano de Medeiros, "como
o mais imporque acusa a fusão
tante acontecimento histórico da década
de 70", hesitam em seus pronunciamentos e procuram, ao ganhar tempo, buscar maiores informações sobre os estudos que o Governo federal realiza.
A cautela é adotada pelos Prefeitos
Joaquim de Freitas (Nova Iguaçu) e Simão Sessin (Nilópolis), este último afirmando que "a fusão, como um grande
ponto de interrogação, poderá ou não
solucionar a médio prazo os problemas
dè infra-estrutura da Baixada Fluminense". O Prefeito de Nilópolis sempre
defendeu, para a integração do desenvolvimento regional, a criação da Área
Metropolitana do Grande-Rio.
O Prefeito Denoziro Afonso, de São
João de Meriti, um outro importante Município da Baixada Fluminense, não
contesta a fusão, em "aseus aspectos gemedida, por sua
rals, mas afirma que
própria natureza, é política e como tal
deve ser analisada, em conjunto, pelos
lideres de cada Partido". E enfatizou:
"eu fico,
por exemplo, com qualquer decisão que o MD8 venha a adotar".
A opinião dos líderes da região serde Perana é sintetizada pelo Prefeito
"a fusão, cotrópolis, Sr. Paulo Rattes:
mo medida de interesse nacional, não
pode ser discutida no terreno das conjecturas políticas. O acontecimento é histórico e não cabe a nós, políticos, maiores
contestações. O novo Estado será, acima
de tudo, um fator de equilíbrio econòmico para o pais".
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A terraplenagem está sendo feita por firmas empreiteiras

O Governo federal poderia, se desefusão
jasse dar um cunho diferente à
Guanabara-Estado do Rio, promover um
plebiscito, norque a tese da criação do
novo Estado seria vitoriosa, contando
com 90% dos votos dos eleitores da Baixada fluminense.
A informação é do Deputado Silvério
do Espirito Santo (MDB), que disse ter
-eallzado, entre seus eleitores, representantes de camadas sociais diversas, uma
oequena pesquisa de opinião que permite tirar a média do pensamento da reO
gia. diante das perspectivas da fusão. reDeputado Silvério do Espirito Santo
velou que as lideranças municipais, na
Baixada, acima dos Partidos, também deejam a fusão.
LINHAS DE OPINIÃO
O representante oposicionista na As"a
sembléia Legislativa destacou que

Baixada segue, cm termos de fusão, 11nhas de opinião que conduzem a um
mesmo princípio histórico: o da ldentidade efetiva da região com a Guanabara onde os habitantes de Nilópolis,
Duque de Caxias, São João de Meriti e
Nova Iguaçu encontram seu maior mercado de trabalho."
— E' a Guanabara, também — afirSilvério do Espirito
mou o Deputado
Santo — que supre as falhas do Estado
do Rio. no setor médico-sanitário, abrtndo as portas de seus hospitais para o
atendimento da população da Baixada.
Há que se fazer, portanto, uma fusão,
que pelo menos em termos da região que
epresento, já existe de fato. E se for
•ireclso, para
ccnsumá-la. o referendo
popular, eu garanto que Nova Iguaçu,
Duque rie Caxias. Nilópolis e São João
de Meriti não faltarão ao Governo íederal.
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Niterói,
a incerteza
do futuro
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políticos vinculados a Capital
fluminense estão preocupados com o futuro
da antiga Vila Real da
Grande,
Praia
que a partir da fusão
vai perder a condição de sede do
Poder Executivo Estadual. Eles
estão eufóricos, no entanto, porque
acreditam que a cidade
venha a recuperar a autonomia plena,
voltando a eleger o seu prefeito.
As preocupações são mais para os
sob a
problemas que ficarão
municipal,
erário
do
pois,
responsabilidade
de uma receita estimada este ano em
CrS 93 milhões e 700 mil,
a Prefeitura só pôde consignar
Os
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milhões para programas
na
públicos. Não há recursos próprios
esfera municipal, por exemplo,
desapropriações
para as despesas com
necessárias à impantação do
sistema viário que se interliga à
Ponte Presidente Costa e Silva

Na Câmara de Vereadores,
poucos representantes da Arena
ou do MDB jã levantaram, em
pronunciamentos, o problema do
futuro de Niterói depois da
fusão. Mas o Deputado Brigido
Tinoco (MDB-RJi, de passagem
esta semana pela cidade, anunciou que vai mobilizar as autoridades, em Brasiia. através de
uma série de pronunciamentos
na Câmara federal.
O ex-Ministro da Educação
sustentou que "o futuro da Guanabara, ao que se sabe. já está
sendo equacionado e poderá ser
definido na própria Lei Complementar que efetivará a fusão. Já
falam na eleição de uma Camara de Vereadores para a cidade
do Rio de Janeiro. Mas ninguém
se preocupa com a sorte de Niterói, em vias de recuperar a sua
autonomia."
Lembrando as tradições da
Capital do Estado do Rio, o Sr.
Brigido Tinoco disse que não
chega a admitir a inclusão da cidade no rol das que deixaram de
eleger prefeitos, depois de consideradas municípios de interesse
da Segurança Nacional, "porque
isso .seria uma grande aberração."
— Niterói — concluiu — deixou de eleger prefeitos, a partir
de 1966, por força de um preceito constitucional, que deixará de
afetá-la tão logo ela perca a condição de capital. Há que se cuidar, portanto, nos estudos júridicos em curso no Ministério da
Justiça, da sorte da cidade, cumprindo-se, no bojo de qualquer
decisão, os textos de lei.

A hora da união
O Vereador Carlos Augusto
Coimbra de Melo (MDBi foi o
primeiro representante da Camara de Niterói a levantar os
problemas
j uri d ico-administra tivos da capital do Estado do Rio diante da fusão. Apelou para as bancadas dos dois
Partidos, chamando-as á união,
a fim de debaterem esse problema novo, "k luz da concórdia, do
bom senso e da razão."
Deseja o representante oposicionista que a Câmara designe
uma comissão especial, interparlidaria, para se avistar com o
Ministro Armando Falcão, levando-o a considerar, na lei complementar em vias de ser encaminhada ao Congresso Nacional,
a situação politico-juridica- de
Niterói.
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A Assembléia será transformada
em Câmara de Vereadores

tem poucas ruas ou avenidas, inciuidas entre as mais importantes para a ligação urbana de
seus bairros, construídas por iniciativa da Prefeitura. As Avenidas Estácio de Sá, Amaral Peixoto, Felieiano Sodré e Contorno
nasceram de projetos isolados de
governadores estaduais.
A Prefeitura são tributadas,
apenas, nos últimos dois anos. a
Avenida Moacir Padilha e a ligação entre a.s Praias da Fiechás e Boa Viagem, ambas de
interesse para o sistema viário
Centro—Zona Sul. O Prefeito
Ivan Barros deu, também, um
sentido de avenida à Rua Quintino Bocaiúva, que se interliga
ã Estrada da Cachoeira, um novo acesso à região das praias
oceânicas.
Como capital, Niterói sempre esperou pelo Estado, mas isso não vai mais ocorrer depois
da fusão. E' imprevisível, assim,
o futuro de ruas e avenidas que
são conservadas, bem ou mal,
por órgãos estaduais. A cidade
mudará de condição politico-administrativa sem um plano de
obras viárias definido. Não conta, também, com um planejamento diretor de urbanismo.

Atribuições
Em termos de prestação de
serviços à sua população de quase 400 mil habitantes, a Preíeitura de Niterói é a cidade mais
privilegiada do Estado do Rio e,
talvez, do Brasil. Como contrapartida, por um imposto predial,
dos mais elevados, a Mun.cipalidade se limita a conservar praças e jardins e a promover a colota de luxo.
Os servidores de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário são do Estado; o Corpo
de Bombeiros é mantido pela
Policia Militar; e o Pronto-Socorro, integrado ao Hospital Antônio Pedro, é regido pela Universidade Federal Fluminense.
Esses três serviços básicos, os
dois últimos com poucas possibilidades de ressarcimento de capitai, deixaram dq ser regidos
pela municipalidade, a partir de
1950.

Os momentos mais críticos
dc Niterói foram vividos quando
o Hospital Antônio Pedro e o
Pronto-Socorro anexo integravam-s° a um conjunto de serviços municipais obsoletos. O Corpo de Bombeiros antes de sua
integração à Polícia Militar também vivia em crise. Eram serviços de interesse comunitário que
consumiam, em linhas gerais,
70% da receita da cidade.
Das atribuições constantes
de uma Prefeitura, a de Niterói
passou, assim, ao Estado ou ao
Governo federal, as de maior
ônus. Hoje, ela não chega, ainda,
a exercer diretamente o serviço
de coleta de lixo, transferido,
por concessão contratual, à Lipater, uma empresa especializada de Sáo Paulo, que cobra
CrS 400 mil mensais.

Perspectivas
As perspectivas de Niterói
diante da fusão não estão sendo
analisadas em nenhuma área de
influência. Não existem, por
exemplo, estudos que garantam,
pelo menos, a sua presente margem de receita anual, superior
a CrS 90 milhões. As autoridades
municipais quando consultadas,
por exemplo, sobre um possível
esvaziamento da cidade, dizem
não dispor de dados para traçar
conjecturas de natureza econòmica.
Nas duas últimas administrações, a do Sr. Emílio Abunamam. e na atual, do Sr. Ivan
Barros, Niterói aplica mais de
30% de sua receita anual em
programas educacionais. Gasta,
apenas, 25% de seus recursos orçainentários com pessoal e menos de 10% em despesas de
custeio. É lenta, no entanto, a
margem de crescimento vegetativo de sua receita, possível apenas quando os prefeitos resolvem
aumentar o Imposto Predial.
Ainda como capital, Niterói
receberá do Governo estadual
até fevereiro de 1975 uma última
e importante contribuição: a urbanização de sua orla litorânea
central, trabalhada numa faixa
de aterro que se estende do Cen-

tro de Armamento da Marinha,
na Ponta da Armação, ao mono
do Gragoatá. A cidade avançou,
com o aterro quase concluido,
500 metros em direção ao mar.
O projeto de urbanização,
sem prever pistas de rolamento
no interior da área conquistada
ao mar. apresenta dois quilõmetros de importância: um terminal hidroviário, com características interiores dos grandes aeroportos internacionais, e um
hotel, cinco estrelas, projetado
em sete andares, no morro do
Gragoatá, que terá 150 apartamentos e 10 suites.

A cidade

política

Na história politica de Niterói as crises foram constantes
num período que se estende de
1959 a 1965. Poucos prefeitos, cm
face do abalo financeiro de suas
administrações, traduzido quase
sempre pelos ônus que os serviços de pronto-socorro e bombeiros acarretavam, eram levados
ao desespero. Poucos, entre os
eleitos, puderam concluir os
mandatos.
Acostumada a uma subordinação ao Governo estadual, Niterói, dirigida por prefeitos-interventores no período do Estado-Novo. recuperou sua autonomia politica plena, em 1946, no
bojo das transformações constitucionais ditadas pela queda da
ditadura de Getúlio Vargas. E de
Alberto Fortes a Emílio Abunaman, quando seus prefeitos voltavam a ser eleitos pelo povo. a
cidade não ganhou muito em estrutura administrativa.
O Sr. Emilio A b u n a m a n ,
eleito Vice-Prefcito da Capital,
no pleito de 1962, alcançou a a
chefia do Executivo municipal
&m face da cassação do Prefeito
Silvio Picanço, um ano depois da
Revolução de 1964. Ganhou dois
anos e meio de administração e
acabou aproveitado, em 1967,
quando a cidade voltou a perder
a autonomia, para prefeito-nomeado, pelo então Governador
Jeremias Fontes. Passou, por isso, mi história da cidade, como
o Prefeito de administração
mais longa: seis anos e oito meses.

Poucos vereadores não acreditam na recuperação da autonomia plena de Niterói, nos quatro anos posteriores à decretação da fusão. Dois deles, entre
os mais atuantes, admitem, inclusive, disputar as eleições de
prefeito, para um mandato que
se estenderia de março de 1975
a março de 1979: Carlos Augusto
Coimbra de Melo (MDB) e Adilson Lopes (Arena).
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A estrutura administrativa
de Niterói é falha e a cidade, como capital, nos anos de autonomia plena ou nos de subordinação direta ao Executivo Estadual, como ocorre no momento,
não pôde prescindir da ajuda do
Governo fluminense. O Estado
sempre realizou as obras de porte da Capital, mais intensas no
Governo do Sr. Paulo Torres.
Cidade com poucas vias de
circulação do tráfego, Niterói

O Estudo do Rio começou u montur sita estrutura administrativa cm
Niterói, a partir dc 1903, quando as
terras que pertenciam ao Coronel
Cornélio Jardim c sua mulher, incluindo-se as benfeitorias, começaram a
ser adquiridas. Elas se estendiam por
faixas distintas do atual centro comcrciul da cidade, confundindo-sc
com terrenos da antiga tribo dos indios lamoios.
Eram dc Cornélio Jardim, por
exemplo, os prédios onde estão instalados hoje o Liceu Nilo Peçanha, a
Secretaria de Segurança e a Assembléia Legislativa, que apesar de antiPulrtgos não foram tombados pelo
mònio Nacional. Mas o prédio público
do Estado, cm Niterói, dc maior valor
histórico é o da Secretaria dc Finanças, onde parte dos tesouros do Imperio eram guardados.

A reversão dos prédios estaduais
existentes em Niterói ito Patrimônio
Municipal, depois da fusão, não foi,
ainda, admitida pelo Departamento
dc Patrimônio do Governo fluminense,
cujos técnicos sustentam que o novo
Estado, a ser criado pelo Presidente
Ernesto Geisel. através de lei comadplementar, terá dc manter setores
milustrativos descentralizados.
O Palácio Nilo Peçanha. onde
do
funciona o Executivo do Estado
Rio. e o prédio da Assembléia Legislativa sáo. para os técnicos do Departamento de Patrimônio, os únicos que.
depois da fusão, perderão suas aluais
finalidades. Há, por isso, a possibilidade da reversão de ambos ao Municipio dc Niterói, para sediarem. respectivamenlc, a Prefeitura c a Camara de Vereadores.
A transação que envolveu o Palácio Nilo Peçanha. à época Palácio
do Ingá, foi no valor inicial de CrS
100 niil. A então Província do Rio dc
Janeiro (ano dc 1904) era governada
da
por Nilo Peçanha. E o casarão Sul.
Rua Presidente Pedreira, na Zona
servia dc residência a José Francisco
Corrêa, o Conde de Agrolongo.
O Conde de Agrolongo continuou
dc posse, no entanto, de terrenos vizinhos ao Palácio do Governo, que só
viria passar para o Estado em 1020
c 1947, recebendo, respectivamente.
12 mil réis c SI mil réis. O prédiosede da Assembléia Legislativa foi
comprado pelo Estado, por sua vez, a
Cornélio Jardim, cm 1913, por pouco
mais de 100 mil réis.

órfãos. Pertencia ás Princesas Maria
Amélia o Maria 11, esta Rainha de
Portugal, ambas filhas dc Dom Pedro
1. Preço da transação: 23 contos dc
réis.
Parle dos tesouros do Império
foi acumulado no velho prédio da Rua
Marechal Deodoro, que por ser, entre
os dc domínio público, o mais importanlç dc Niterói, serviu de sede de
julgamentos importantes, em momenlos da História, que o levaram a se
Iratisformar, eventualmente, em Foro
dc Justiça.
¦ A Justiça do Estado, na Capital,
só ganharia cede definitiva cm 1914,
quando a União adquiriu dc Curlindo Nogueira Duarte t menor) o prédio
que abriga, hoje, apesar da carência
dc espaço, todas as dependências do
Poder Judiciário fluminense. Suas linhas sóbrias lembram o puro estilo
colonial.
Depois do prédio da Secretaria dc
Finanças, o da antiga Casa de Detenção (Presidio Geral do Estado) è
apontado pelo Patrimônio Estadual
como o mais antigo, entre os que o
Governo fluminense mantém cm Niterói. Ele foi cedido à antiga Provincia do Rio dc Janeiro pelo Governo
do Império, em 27 dc janeiro de 1S02.
Suas origens anteriores são desçonhecidas.
O HORTO
A Secretaria dc Agricultura do
Estado do Rio ocupa a maior área
útil de domínio do Governo fluminense. em Niterói: 259700m2. Centrabásicos da
liza, além dos serviços
pasta, um horto botânico c um minizoológico, abertos ao público como
única área verde de uma cidade que
perdeu, a partir dc 1960. todos os
seus espaços livres e grandes áreas dc
circulação.
A Secretaria de Agricultura está
instalada no Horto Florestal da Alameda Sáo Boavcnturu. no Fonseca,
desde 193S. Sucedeu a uma antiga Escola Superior de Agricultura, que era
mantida pelo Governo Federal. Essa
é a única benfeitoria do Estado do
Rio que preocupa os cultores do patrimõtiio fluminense diante da fusão.
Há receio de que a área e seus imóveis sejam destinados, no novo Estado. a finalidades que impliquem a
extinção do horto e minizoo.
Não tem história a registrar, cm
Niterói, o prédio da estação rodoviaria Roberto Silveira, onde funcionam
a Secretaria de Comunicações 'Es-c
Transportes e o Departamento dc
iradas de Rodagem. O mesmo ocorre
com o Palácio das Secretarias, entre
a Avenida Amaral Peixoto c a Rua
Visconde de Sepetiba, que sedia a
maioria dos órgãos de apoio adminislrativo do Governo do Eslado do
Rio.

FINANÇAS
Em 9 dc dezembro dc 1842, o prédio onde funciona a Secretaria de Finanças do Estado do Rio foi incorporado ao Império mediante Carla de
Arremataçâo passada pelo Juiz dos

O curso de
cozinha
mais bem
temperado
do Brasil.
De graça.
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Escolinha

Walita
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Há 22 anos que a Escolinha Walita
vem ajudando milhares de donas
de casa a colocarem um pouco mais
de tempero na comida de seus
maridinhos.
Se você quiser entrar na Escolinha,
é só se inscrever.
Na Escolinha Walita, você vai
aprender mil receitas novas, ganhar
um certificado de aproveitamento, um
receituário, brindes e muitas amigas.
Misture tudo isso bem tnisturadinho
e aparece o curso de cozinha mais
famoso desse país.
Mais famoso, mais honesto e de graça.
INÍCIO: 7 DE MAIO

A estrutura
¦

O que vai ficar
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Educação
realiza
concurso

Informe RJ
O Clube dos Diretores Lojistas
dc Niterói deu, na última semana,
um bom exemplo para as entidades
dc classe. Aproveitou a sua reunião
mensal para organizar um debate
sobre a fusão do Estado do Rio c
Guanabara, da qual participou a
maioria dc seus filiados. O encontro ensejou uma discussão ampla
sobre as possibilidades, em termos
empresariais, do novo Estado. Em
tempo: a maioria dos lojistas c a
favor da fusão das duas unidades
da Federação.

Fu.ão

11

Pelo menos um setor já vive em
função da fusão: a_ Centrais de
Abastecimento do Grande Rio (na
Guanabara I e do Columbandê (no
Estado do Rio). Podem, no entanto,
se se analisar pelos resultados flumlnenses, servir de modelo ao que
não deve ser feito: o que implicaria em toda uma filosofia de promo.ão agrícola com a garantia dc
comercialização, está servindo, apenas, para uma réplica sofisticada
de um mercado tradicional. Mas,
ainda há tempo de corrigir os desvios.

Fusão 111
E' louvável, sob o ponto-de-vista local, o esforço de alguns politicos, já que não podem mais ser
contra a fusão, para que a Capital
do novo Estado seja interiorizada.
Poderia ser até mesmo beneficio.
O que não é admissível é pensarse em despesas com criação da base íisica para as partições estaduais, quando, na cidade do Rio de
Janeiro, existem e podem ser imediatamente usadas. Ou desprezar a
capacidade de presença nacional
que o Rio imporá, pela criação de
um novo centro administrativo. A
hora é de racionalização. A começar pela política.

Fusão IV
O Prefeito de Campos, Sr. José
Carlos Barbosa, confessou, na última semana, ser a favor da fusão. O
regional,
Arena
da
presidente
Deputado Alair Ferreira, com isso
ficou sozinho. Ainda contra?

Um

exemplo

O Prefeito de Nilópolis, Sr. Simão Sessin baixou portaria obrigando a todos os professores da recie de ensino municipal a dedicar,
diariamente, 10 minutos para pequenas palestras sobre o perigo dos
fogos de artificio, dos balões etc. A
Baixada Fluminense é recordista
em acidentes com iogos de artifício, razão da campanha educativa
municipal, que deveria ser imitada pelas outras prefeituras da região.

Rejeição
Os trabalhadores de obras da
Prefeitura dc Niterói estão rejeitando a refeição que a municipalidade passou a fornecer gratuitamente. Parece que o problema é dc
tempero. Por que não trocar o cozinheiro?

Tristeza
A diretoria do Clube Central
estava triste na última semana
porque era obrigada a transferir
um show com Elizeth Cardoso, que
estava marcado para o dia 26. E'
que não conseguiu vender aos seus

associados mais de 20 mesas, o que
implicaria um pequeno público
pára uma grande dama da música
popular. Alguém lembrou que, há
algum tempo, uma apresentação de
um locutor de música pop que grlta multo, esgotou, com muita ant.ecdcneia, as mesas do clube. O
que está acontecendo com o quadro social do Clube Central, que
sempre constituiu, em matéria de
bom gosto, a elite dc Niterói?

Tr es Rios
Aos poucos parece que a situação financeira da Prefeitura de
Três Rios vai sendo regularizada.
Ontem, o Prefeito Samir Macedo
liquidou na Caixa Econômica um
débito de CrS 43 900 mil, de contribuições de funcionários não recolhidas desde 1968.
Ainda dc Três Rios: sem desprezar a sua vocação industrial, a
prefeitura está começando a aproveitar a parte do Circuito das Fazendas que fica em seu território,
incentivando, em convênio com a
Flumitur e Embratur, os empreendimentos. Bem Posta já conta com
um Hotel-Fazenda e iniciou, na cidade, a construção de um anexo do
Hotel Comendador, com cinco andares e 24 apartamentos de luxo.

Homenagem
O Promotor Edmo Lutenback,
membro da Sub-SGI do Estado do
Rio, foi homenageado na última
quinta-feira, quando assumia uma
das cadeiras na Academia Niteróicnse de Letras.

Procurador
O Promotor Gastão Menescal
Carneiro pediu demissão na última
semana do cargo de Procurador Geral de Justiça do Estado. Não revelou as razões de sua atitude. As
versões estão na área do boato, isto é, sem crédito. A verdade: o Governador aceitou o pedido.

Embelezamento
Um apelo à Prefeitura de Niteroi: conclua a urbanização do
Mirante da Boa Viagem, um dos
locais mais bonitos da cidade. Outro ao Detran: inverta o sistema
de mão dos acessos ao Mirante, paconheça
ra possibilitar a quem
pouco a cidade, principalmente os
cariocas, o encontrem com íacilidade. O local é muito bonito para
ficar escondido.

As transmissões gratuitas de
TV de propaganda de candidatos a
cargos eletivos são feitas em preto e branco. Portanto, os deputados fluminenses não precisam aiterar o guarda-roupa pensando no
colorido que poderia encantar (ou
espantar) o eleitorado. O som, no
entanto, não sofre correção. E' bom
um treinamento prévio, incluindo
impostação, gramática etc.

Aviso II
Não é preciso medo da fusão.
As cidades fluminenses vão continuar as mesmas, com os mesmos
nomes e as mesmas denominações.
Os caminhos do Palácio é que serão outros, mais complicados, a comecar pela diversidade do transito na Guanabara. Só isso.

A Diocese dc Nova Iguaçu íriaü.
gurou, ontem, o Centro Profissional üc
Cabuçu, onde, inicialmente, vai ministrar cursos dc datilografia, pedreiro c
pintor. O curso funcionará também à
noite, visando beneficiar ã população
adulta do município.
O diretor do Serviço dc Nutrição
Alimentar do Estado dã Flórida, EUA,
George Hockenbery, visitou, na última
semana, o Município de Nova Iguaçu.
Conheceu o sistema adotado no municipio para a alimentação escolar.
O Vereador Lcster Carneiro, do
MDB, c o novo presidente da Câmara
dc Vereadores dc Petrópolis. Vai ter
um mandato de apenas nove meses, em
complemcntação ao do Vereador Osvaldo dc Freitas Magalhães, que faleceu.
Júlio Bogoricin inaugura, hoje, às
13h, a sua primeira loja na cidade de
Petrópolis. Funciona no prédio tí> 18
ia Praça D. Pedro.
Ainda de Petrópolis: hoje, às 10h,
será inaugurada a sede própria da
Associação de Ex-Combatentes de Pctrópolis. Vai coincidir com as comemorações dc aniversário da tomada dc
Fonnozo, quando rendeu a 148a. Divi«ão Alemã (com 15 mil homens). Os
praclnhas brasileiros eram apenas
i mil.
Os blocos dc cimento continuam no
calçada, da praia dc Icaraí.

A
triais
para
xada

O Deputado João Galindo pediu
urgência para a votação de projeto de
sua autoria que restabelece o terceiro
turno, eliminando o rodízio c trabalho
aos sábados. Argumenta, que o sistema
já é adotado na Guanabara.
A Universidade Federal Fluminense vai realizar em junho os concursos
para livre docência. As inscrições estão
abertas na sede da Reitoria.
A Academia Fluminense de Letras
convidou o professor Tarcisio Padilha
para proferir uma conferência cm comemoração aos 700 anos de aniversário de morte dc Sáo Tomás de Aquino.
Há três meses uma agência de automóveis de Niterói tenta vender um
táxi. Parece que o negócio não está
dos melhores, porque náo apareceu até
agora nenhum comprador.
O presidente do Clube dos Diretores Lojistas de Niterói, Sr. Milton Barbosa, foi empossado na última semana
na presidência da Associação dc Amigos ilo Hospital Universitário Antônio
Pedro.
O.s produtores de açúcar de Campos continuam assustados com a investida dos grupos empresariais paulistas que desejam adquirir usinas flumlnenses, fechá-las e transferir a cota
de produção para São Paulo.
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As máquinas importadas estão em fase de teste

Sanerj anuncia que
máquinas americanas
vão iniciar trabalho

Estudantes concluem
pesquisa mineral em
mais 12 municípios
Um grupo de 10 estudantes universitários vai concluir na sexta-feira o trabalho de pesquisa de campo
em 12 municípios fluminenses, primeira íase do projeto de cadastramento dos
mineradores e das jazidas
existentes no território do
Estado do Rio. Com estes,
sobe a 46 o número de municipios já pesquisados.

O projeto está sendo ciaborado pelo Departamento
Autônomo de Atividades c
Recursos Naturais e Energla Elétrica, e, segundo o
Governo do Estado, vai servir de base para a íormulação de um plano de apoio
à mineração fluminense. Os
e s t u dantes pesquisadores
estão trabalhando em regime de estágio, percebendo
salários.

Plano-Pilolo
Na região Norte, apenas
cinco municípios ainda não
foram visitados. Em Niterói
e São Gonçalo foram visitadas 239 empresas e os resultados apresentaram 45 firmas que tratam especificamente de mineração, e 52
não estão funcionando. A
maioria explora material
para construção civil, tais
como areia, pedra, feldspato e sílex. Entre as dificuldades apontadas pelos mineradores .estão o crédito,
maquinaria c equipamentos
obsoletos que elevam o s

concorrência desleal dos
grandes produtores.
Entre os 12 municípios
que estão recebendo a visita
dos estagiários estão: São
Sebastião do Alto, Traj ano
de Morais, Santa Maria Madalena, Casimiro de Abreu,
Silva Jardim, Rio Bonito,
Itaboraí, São João da Barra, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula
e Laje do Muriaé. A divulgação na parte Sul do Estado só será iniciada quando
a parte Norte estiver concluída.

Pesquisas
Os mineradores já estabelecidos poderão procurar o
DARME antes mesme- de
responderem ã pesquisa,
para facilitar o trabalho de
cadastramento ou pedir financiamento. O DARME está ultimando convênios,
(fundamentais para a programação dos projetos)com
várias entidades como o
Banco do Brasil e Bancoderj (financiamento à mineração), Universidade Pederal do Rio de Janeiro,
Universidade Federal Rural
e Departamento Nacional
de Produção Mineral (a
atuação n o mapeamento
geológico), Centro dc Produção da Universidade do
Estado da Guanabara —
convênio já assinado —
(confecção de mosaicos aéreos) e com o IBGE (confecção de folhas cartográficas).

PLAVIM

Companhia dos Distritos Indusdo Estado já iniciou os estudos
a implantação do distrito da BaiFluminense.

Foi transferido para sábado, às 16h,
na. Guanabara, o encontro entre as
lideranças da Arena na Assembléia
com o iider Célio Borja e membros do
diretório carioca. O assunto, naturalmente, será a fusão.
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Aviso

Lance-livre
Silvio Caldas, o cantor, é o novo
Cidadão Niteroien.se. Ê homenagem por
ter gravado músicas de muitos compositores fluminenses, como Ismael Silva. Custódio Mesquita e Luis Peixoto.
O projeto aprovado pela Câmara Ioi
do Vereador Donald Guimarães.
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ICARAÍ
Ed.

Leonardo

Da Vinci

Os processos dc extração,
o beneficiamento, consumo
mineral e a comercialização são itens a serem
abordados nas pesquisas,
que têm cunho confidencial
e visam sobretudo às informações necessárias ao estudo e fixação de programas,
objetivos de ajuda ao minerador. Partindo de um quadro geral com indicação do
nome da firma, o DARME
pede ao informante que
forneça a quantidade extraída, volume aproveitado,
o índice comercializado.
Detalhes sobre os destinosda produção e especificações sobre a venda, os
preços, as distancias que separam as firmas dos centros consumidores, impôstos, mão-de-obra especializada e as condições das estradas, também constam do
questionário.

Médicos de Volta
Redonda em Paris
no Congresso
Mundial de
Oftalmologia

Rua Gavião Peixoto, 13
Obra já iniciada cm local privilcgiâdo. Entrega em 15 me*
ses.

Apartamentos

com

sala,

2 e 3 quartos, 2 bdnlt. sociais,
cozinha, área de serviço, dede empregada e
garagem. Informações na PLAVIM.
pendências
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(j)plavim

IMOBIUÁMIA'

Av. Amaral Peixoto, 36 — Gr.
517 Tels. 722-2359 e 722-1776
loia: R. Moreira Cezar, 282 —
Icaraí

"*"

O Dr, Rosuel Zaidan seguirá,
amanha, dia 29, para a Eu/opa
e Oriente Médio, acompanhado
de sua esposa, D. Eliane Zaidan, om viagem de recreio e
estudos.
Visitarão diversos países, enIre eles, a Grécia e o tibano,
finalizando em tondres o Paris,
onde o Dr. Rosuel Zaidan participará do Congresso Mundial
de Oftalmologia, a se realizar
entre 24 o 31 de maio.
Retornarão ao
junho, quando
Zaidan reiniciará
profissionais em

Brasil dia 3 de
o Dr. Rosuel
suas atividades
Volta Redonda.

DR. RONALDO C. MIGUEL"-

1$

Depois de cinco adiamentos, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio está
anunciando para amanhã o início de operacão das máquinas que importou dos Estados
Unidos para a limpeza da rede de esgotos da
capital fluminense. O anúncio, no entanto,
para ser confirmado, depende, ainda, de um
entrosamento entre setores do órgão.
Na última quarta-feira, durante os testes na Ponta D'Areia, uma das máquinas já
montadas (faltam outras quatro) teve sua
bomba de água danificada e foi recolhida._ A
as operações
mudança do dia para começar
deveu-se, segundo a Sanerj, "à falta de testes
finais" ou "conclusão de detalhes técnicos e
reajuste do equipamento."
O esquema
Mesmo anunciando o começo dos trabalhos para amanhã, não se sabia informar na
Sanerj qual o bairro da cidade que teria o
privilégio de ter sua rede desentupida, mas
caso haja confirmação da realização do serviço, as duas primeira máquinas serão deslocaclas para Icaraí, onde quase todas as ruas
transversais à praia apresentam vazamentos
de esgoto. Informou-se, entretanto, que uma
delas continuaria na Ponta D'Areia, desobstraindo canos e manilhas das vias próximas
à Rua Barão do Amazonas.
As máquinas — anunciadas como as primeiras a operarem no Brasil, mas que já são
usadas há bastante tempo pela Engenharia
Sanitária carioca — estão instaladas sobre
chassis de caminhões e trabalham sob o sistema de vácuo, com um motor de 120 HP, gerando 11 mil pés cúbicos de ar por minuto, que
circula dentro de uma mangueira a 120
Km/H. Colocada na abertura da rede de esgoto, retira em poucos minutos todo o material sólido que estiver entupindo os canos, podendo sugar até mesmo um paralelepípedo.
Um

alívio

Mesmo que as seis máquinas, compradas
nos Estados Unidos, trabalhem dia e noite na
tentativa de desobstrução do esgoto, haverá,
na verdade, apenas um pequeno alívio da situação, que chegou a ser considerada "de calamidade" pela Associação Médica Fluminense, ao informar que "há evidências de infiltração do esgoto, que já não suporta mais a
carga, na rede de água potável em vários pontos, causando, inclusive, doenças intestinais,
principalmente em crianças.
Engenheiros da Sanerj explicam que
"nada dará uma solução definitiva a não ser
o interceptor oceânico, pois a cidade não tem
mais condições de fazer o estravazamento de
seu esgoto, demasiadamente saturado." Este
excesso pode ser notado diariamente nas
bocas que despejam o esgoto in natura nas
praias internas de Niterói, principalmente
Icaraí, que recebe, também, parte dos dejetos
lançados na baía de Guanabara.
Em 1914 foi inaugurado um distrito de
rede, abrangendo os bairros de Ponta D'Areia,
São Lourenço e Fonseca, justamente os mais
antigos. Desde aquela época nenhuma outra
obra de médio ou grande porte foi feita na cidade, além da implantação de rede central e
da Zona Sul (excluindo São Francisco, que se
utiliza de fossas). Niterói possui Cerca de 150
km de rede, atendendo a 40% de sua população.
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A Secretaria dc Educação
do Estado do Rio realiza
amanhã, às 10 liora.s, na sede das 11 Regiões Escolares,
o concurso de rclotação
para professores primários
do seu quadro permanente,
que desejam lecionar nas
Sa. e Ga. séries do ensino
fundamental nos sete municipios prioritários da área
d. implantação da Reforma
de Ensino.
Existem 535 vagas distribuídas para Niterói (53 na
etapa de maio c 61 ejn juUiot; São Gonçalo 453 e
68); Duque de Caxias «27 e
531: Nova Iguaçu (131 c
11); Petrópolis (12 e 23); e
Campos, 25 em maio e 18
em julho. Com a rclotação
dos professores, cerca de 20
mil alunos têm garantida a
continuidade dos estudos,
porque até agora isto não
foi possível por falta de
pessoal docente, segundo o
Departamento dc Ensino"
Fundamental.
FERIAS
Informou,'ainda o Dcpartamento dc Ensino Fundamental, que os alunos de
primeira e segunda séries
que iniciaram o ano letivo
em janeiro entrarão em férias na terça-feira, enquanto no dia 3 de maio, iniciase a terceira etapa do rodizio, com o aproveitamento
dos excedentes de 5a. série
que terão aulas até agosto.
Este sistema visa a utilização dos espaços dlsponiveis nas escolas da rede oficiai do Est_do do Kio.
O sistema de rodízio está
sendo mantido pela Sccretaria de Educação há dois
anos c o período escolar varia dc acordo com o regimt
de um, dois ou três turnos
nas escolas fluminenses. As
atividades nas unidades onde funciona o rodízio são
constantes e divididas em
etapas: a primeira começou
em janeiro e se encerra
agora; a segunda em março, com aulas até 18 de junho; a terceira de três dc
maio a agosto; c de julho
a outubro, primeira fase da
quarta etapa.

Pestalozzi
abre curso
A Sociedade Pestalozzi do
Estado abriu inscrições para o I Curso de Formação
dc Professores portadores
de certificados dos cursos
Normal ou Pedagógico, do
ensino médio, superior e
universitário, com a finalidade de especializar técnicos no atendimento ao deficiente mental.
O curso será realizado pelo Centro de Recursos Humanos da Sociedade Pestalozzi, patrocinado pelo Ministério da Educação e Cultura, através do Centro Nacional de Educação Especial
iCenespi, coordenado pela
logopedista Eunivc José
Vieira. As aulas serão de 20
de maio a 21 de dezembro.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser
feitas até a data do Inicio
do curso, na sede da Sociedade, em Pendotiba, diáriamente, de 8 às 16 horas. O.s
candidatos deverão apresentar comprovantes dos
níveis exigidos e pagar uma
taxa de Cr$ 50,00, com direito a certificado aqueles que
obtiverem uma freqüência
minima de 75% das aulas.
O objetivo principal cio
curso promovido pela Sociedade Pestalozzi, segundo a
José
Euníve
logopedista
Vieira, é esclarecer a importancia da preparação dc recursos humanos e promover
a formação de pessoal docente para o atendimento
ao deficiente mental.

B. Mansa
ganha um
P. Socorro
A Prefeitura Municipal de
Barra Mansa marcou para
o dia l1? de maio, dentro das
comemorações do Dia do
Trabalho, a inauguração do
pronto-socorro que construiu no bairro Ano Bom,
ocupando uma área construida de 1 200 metros qu_drados.
O pronto-socorro é dotado dc salas para clinicas especializadas, cirurgia e aparelhos de raios X importades da Alemanha, locais par a recuperação, enfermarias para tratamentos intensivos e convencionais,
além de gabinetes dentarios. A equipe será formada
por 17 médicos, 20 enfercirurgiõesmeiras, oito
dentistas,
operadores d e
aparelhos clínicos e auxiliares e pessoal administrativo.
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A experiência do Colégio Nova Friburgo
Texto

"Chamam-mo Cientista Louco, de tanto
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promoção pelo
meio esportivo

lidar com ciências, não no sentido
propriamente de aplicação
mas promocional, por
organizar feiras dessa natureza.
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Agora tenho entrado no campo da
política, o que já me valeu outro
apelido: Capitalista Abstrato."
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É o comunicador da escola, Antônio
Carlos cia Silva, com seus
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18 anos, fazendo o 2.° colegial.
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Quem edita o Boletim
Informativo do Conselho de Alunos, o
jornalzinho

deles,

que sai todo mês.

Estão em seus planos, já para maio,
uma expoesia tropicalista e um mural sobre
o tema Tiradentes, o Protomártir
da Remessa de Lucros
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No alto, isolado da cidade, o Colégio vive a experiência pedagógica
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As áreas de recreação convidam também ao estudo e à convivência
A escola é experimental, faz
¦parte do Colégio Nova Friburgo,
que a Fundação Getúlio Vargas
mantém 100 metros acima da cidade serrana, no Parque da Cascata. O edifício principal foi
construído na década de 40, para
cassino; proibido o jogo, a FGV
o adquiriu, fez as adaptações necessárias e em março de 1950 o
Colégio era inaugurado pelo
então Presidente da República,
Marechal Eurico Dutra.
A Escola Experimental,
atualmente com 70 alunos internos, todos meninos, e 330 em regime de semi-internato, dos
quais 88 são meninas, e o Centro
dc Estudos Pedagógicos constituem as unidades básicas do Colégio Nova Friburgo, que avancou no tempo, mais que qualquer
outra instituição de ensino do l1?
e 29 graus, sob a direção e orientação do professor Amaury Pereira Muniz.
O vice-diretor pedagógico,
professor Paulo Pereira Muniz,
declara que "em vários aspectos
nós nos antecedemos à Lei da
Reforma do Ensino." A orientação vocacional, o estudo dirigido, a reciclagem de professores,
que a Lei hoje obriga, são feitos
ali desde 1950.
"O ensino
aqui é genial", diz
José Tito, da mesma classe de
Antônio Carlos, o comunicador;
nenhum professor ou diretor por
perto. "Quando eu estava no ginásio, embora me esforçasse por
aprender, as lições não me entravam na cabeça. Agora elas
penetram com a maior facilidade." José Tito atribui isso a uma
*' a f etividade> aluno-professor",
mais que simples rclacionamento, que salta à sensibilidade de
qualquer visitante. "Este colégio
fornece meios pra gente i r
criando responsabilidade. E a
convivência com alunos de todas
as regiões brasileiras, com tipos
os mais diferentes, é também
muito importante para a formação de cada um de nós. Como
este tipo fora do contexto, remanescente do Império Romano."
Chegava Sérvío Túlio, bem
servido de corpo e de cabelo —
o cabelo, para ele, pode crescer
à vontade — e que, por se sentir
"muito
a cavaleiro", devido à
sua altura, agachou-se "para
curtir melhor o impo, como bomgoiano. Antônio Carlos, o Capitalista Abstrato, volta a falar de
poesia. A exposição que ele pretende organizar em breve no Colégio, apesar de predominantemente tropicalista, com letras dc

Caetano Veloso, Chico Buarque
e de gente da casa, incluirá também outras formas de poesia.
"Faremos uma retrospectiva
dos
movimentes de vanguarda: concretismo, neoconcretismo, praxis, tendências e processos. E
um levantamento das áreas poéticas: poesia sonora, poesia visuai, poesia escrita. A diversificação é necessária, tanto mais
porque há. quem se interessa por
poesia barroca, pela moderna,
propriamente dita, e outros
piás."
Outra atividade extra-classe
refere-se ao cinema, de inferesse, particularmente, de José Elisio Barros. Este aluno iniciou
pesquisa sobre a relação entre
Cinema c Literatura, considerando, para seu trabalho, o livro
Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o filme baseado nele. Reclama José Elisio, como outros
alunos, da qualidade dos filmes
exibidos no Colégio Nova Friburgo, mas reconhece as dificuldades encontradas pelos programadores na escolha das produções, porque a aparelhagem
de exibição com que contam só
comporta as de 16 milímetros.
Criticam também a qualidade da
maioria dos filmes exibidos nos
cinemas da. cidade, principalmente o fato de que "os bons,
quando chegam lá cm baixo,
saem logo de cartaz, ao passo
que os ruins ficam, para satisfacão dos massificaclos."

Educação

iíilegra]

O relacionamento afetivo
aluno—professor, no Colégio da
Fundação Getúlio Vargas, se estende aos estagiários do Centro
de Estudos Pedagógicos, que funciona paralelo à Escola Experimental. O CEP promove estágios
e cursos de aperfeiçoamento pcdagógico, atualmente para um
grupo de 22 professores da Faculdade de Filosofia de São José
dos Ca'mpos, São Paulo. Mais de
2 mil professores, de várias partes do Brasil, já fizeram estágio
no Colégio Nova Friburgo, a partir de 1957.
Os esportes nivelam alunos
e professores, que participam,
juntos, a cada ano, da Olianpíada Interna do Colégio, desde
1952. Eclécio Alves C h i a n c a ,
orientador educacional do CNF,
é o professor de Educação Fisica,
e as atividades esportivas são
coordenadas pelo professor Eraldo Sá. A XXIII Olimpíada, inauguiada na última quarta-feira,
se estenderá até o idia 22 de junho, com disputas de atletismo,
Judô, natação, futebol do salão,
futebol de campo, andebol, basquetebol c voleibol. Os competidores são divididos em três ban-

deiras; azul, branca e grená; o.s
vencedores nas diversas modalidades e categorias ganham medalhas. O ginásio dc esportes é
bem amplo, funcional.
Os estudantes do CNF possuem clubes de Teatro. Cinema,
Leitura, Ciências, Geografia,
Línguas, Fotografia, Esportes, o
Interact Club, o de Judô, o Filatólico, o de Xadrez, o de Pintura
e üim Clube Agrícola, que mantem uma granja, inclusive com
criações dc porcos e de galinhas,
para atender às necessidades locais.
Os professores — são 30 —
e alguns funcionários residem lá
mesmo, no Parque da Cascata,
em três bairros, com casas em
estilo padrão, bastante confortaveis, um deles denominado Bairro Bela Vista, por estar localizacio muito acima do campus, pro"E' uma
pi-iamente, do Colégio,
boa ca.nanhaida — diz o professor Paulo Pereira Muniz, que
mora lá — porém compensa,
porque o silêncio do Bela Vista
é repousaiitc e convida à reílexão."
Além das residências, o Colegio Nova Friburgo tem cinco
prédios; o central, com três andares, abriga salas-ambiemte, biblioteca, refeitório, enfermaria e
dormitório, sendo a sede do curso Ginasial. No edifício principai estão, ainda, o Departamento de Vida Escolar, a Superintendência Administrativa, o Serviço de Atividades Extraclasse, a
Seção de Recursos Audiovisuais,
a sala da Congregação, a dos
professores, o Banco Escolar e a
barbearia. O Banco Escolar
guarda dinheiro dos alunos internos, que podem sacá-lo, no todo ou em paute, nos dias em que
desçam à cidade.
Diz o regulamento: "A descida
à cidade é um prêmio ao bom
comportamento. Que será dado
a você, aluno do ginásio, aos domingos à tarde, e a você, aluno
do científico, aos sábados à noite
e aos domingos à tande e à noite. Se sua conduta for de fato
muito boa, caro aluno do cientifico, você poderá descer também
na noite de quinta-feira." Recomen da que se comporte "de modo a honrar o nome de seu CNF
e seja pontual nas subidas."
Os alunos comentam que todo regulamento é rigoroso "e o
nosso não foge à regra", ressalvando, contudo, que "em nosso
caso, dentro deste imenso campus. ninguém sente o rigor das
normas; pelo contrário, a gente
tem a sensação de estar experi-

montando um sistema de vida
ideal, ou quase ideal, a própria
1-bei'dade e'm seu exato sentido.''
A tal observação, de um grupo,
se pode associar o fato de Antônio Carlos da Silva, o editor do
jornalzinho da escola, embora
residindo lá embaixo, em Nova
Friburgo, costuma passar o dia
inteiro no Parque da Cascata,
apenas "para curtir mais um
pouco este convívio", cumprida
a sua jornada escolar. O convivio é com colegas do Piauí, Maranháo, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Guanabara e outros
Estados.
Há duas bibliotecas centrais
no colégio, além de pequenas bibliotecas, nas salas dc aula. Num
prédio isolado funciona o curso
cientifico, com laboratórios de
Física, Química e Biologia, salas-ambiente de Desenho, Linguas e Matemática, a biblioteca,
o dormitório, o gabinete do diretor, a Coordenação do curso, o
Serviço de Orientação do Ensino,
a redação de Curriculum — revista trimestral do Colégio Nova
Friburgo, já em seu quarto número — e o Centro de Estudos
Pedagógicos, entre outras insto,lações. Tanto a unidade central
etímo essa dispõem de grande
área coberta para recreação.
Todos os alunos são bolsistas, mas pagam, a rigor, a metade das despesas, incluindo a
anuidade e o enxoval e alimentação, se for o caso; a outra metade é paga pela própria Fundação Getúlio Vargas. No regime
de extemato, por exemplo, para
alunos da Ia. a 4a. série, são cobrados CrS 110,00 pelas atividades co-curriculares e eventuais,
CrS 40,00 em julho e, de março
a novembro, exceto julho, oito
quotas de CrS 152,00, pelo ensino,
lanche e condução. A FGV mantém uma linha regular dc ôriibus, para os alunos do Colégio

Uma nova unidade ediícacional está para ser implantada no
campus do CNF: o Instituto Supeyior de Educação, que terá a
finalidade de oferecer licenciaturas de curta duração, "para
atender à realidade nacional,
mormente aquela que existe fora
dos grandes centros urbanos",
como explica o professor Amáuri Pereira Muniz. Tais licenciaturas, diz ele, oferecem aos concluintes dos cursos do 2? grau,
isto é, aos antigos cursos clássico, científico e técnico de nível
médio, a possibilidade de se graduarem como professores do ensino do 1? grau, com um mínimo
de três e um máximo de oito semestres.
Além de graduar professores
para a atuação no Curso Fundamental, o Instituto Superior de
Educação, que deverá entrar em
funcionamento já no próximo
, ano. poderá dedicar-se, segundo
o professor Amauri Muniz, a um
trabalho de reciclar professores
em exercício naquela curso em
todas as partes do pais, "ampilando e institucionalizando o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Estudos
Pedagógicos, anexo ao Colégio
Nova Friburgo.
Outra função do ISE seria a
de incrementar a pesquisa educacional propiciando oportunidades aos professores e especialistas, preparando-se para esse
tipo de atividade e estimulai.do-os ao seu exercício. O novo
Instituto deverá funcionar no
mesmo pavilhão em que funcionam atualmente os cursos do 2'.'
grau, das 16h às 21h, no qual as
salas è laboratórios dispõem de
capacidade ociosa.
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Nova Friburgo, entre o Parque
da Cascata e a cidade.

Instituto superior
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Niterói poderá ser transformada na primeira
cidade brasileira com um sistema integrado de
promoção da juventude através do esporte caso o
Prefeito sancione um projeto aprovado na última
semana pela Câmara de Vereadores, pelo qual os
clubes são incentivados à valorização dos esportes
olímpicos.
Pelo projeto o Prefeito estará autorizado a tirmar convênio com clubes que mantenham cursos
de atletismo, natação e outras modalidades configuiadas dentro dos jogos olímpicos, para a concessão de bolsas-dc-estudo para jovens de comprovada pobreza e que apresentem capacitação para
a modalidade esportiva para a qual é candidato â
bolsa.

Necessidade
Em sua justificativa, ò vereador explica que
"os esportes olímpicos,
em toda as suas modalidades, têm contribuído, através cios tempos para a
afirmação da raça, valorização do indivíduo e,
principalmente para a criação de um ambiente de
entendimento entre as criaturas. Incentivar o esporte olímpico é dever do Estado, do qual as prefeituras, como células orgânicas, devem participar.
A isenção de pagamento dc taxas e impostos municipais, portanto, aos clubes esportivos que mantenham cursos de esportes olímpicos, efetivamente
comprovados e fiscalizados, está dentro do dever da
Prefeitura."
Mais adiante fala que "da mesma forma julgamos, é o dever de não autorizar a construção de
piscinas não olímpicas em clubes esportivos, o que
desvirtuaria a sua finalidade, prejudicando, inclusive, a criação necessária ao desenvolvimento esportivo, pois que, para o lazer, a piscina constituise apenas num incentivo ao sócio e nunca ao atleta ou ao esporte."
Ressalta ainda o vereador em sua justificativa,
"a Prefeitura de Niterói ressente-se de uma
que
organização de apoio à Educação Física. O setor especifico • que propomos no Departamento de Educação Física servirá de instrumental de apoio às
iniciativas esportivas, das quais a municipalidade
se encarregará, como por exemplo para a constituição de ruas de esporte, recreio e cultura, colaborando para evitar que por falta dc incentivo, a.ssistência e orientação venha o jovem a se encaminhar para a prática daninha à saúde e à moral,
como a aproximação dos tóxicos."
— Julgamos que o presente projeto — explicou
o vereador Carlos Augusto Coimbra de Melo —
constitui-se num elemento indispensável para a
Prefeitura desenvolver um programa e incentivo
ao esporte. Com base nele e até mesmo na Educação Física, como os que as incentivam, acreditamos
que estaremos contribuindo para a formação de
uma * verdadeira mentalidade esportiva.

Projeto
O primeiro artigo do projeto estabelece que
"ficam isentos do
pagamento de taxas e impostos
municipais os clubes esportivos que mantiverem,
cm caráter permanente, cursos de atletismo, natacão e outras modalidades esportivas configuradas
dentre as disputadas cm jogos olímpicos. Para efeito de isenção, os clubes deverão requerer, no inicio do ano fiscal, juntando prova e descriminando
as modalidades esportivas com cursos por eles mantidos, Inclusive com atestado da Federação Fluminense de Desportos, ou daquela a que tiver filiado,
desde que órgão reconhecido pelo CND."
Estabelece, ainda que o Prefeito fica autorizado a firmar convênio com os clubes que mantiverem os cursos referidos no primeiro artigo, para
a concessão de bolsas-de-estudo para rapazes e
moças dc comprovada falta dc recursos e que apresentem real capacitação para a modalidade esportiva para a qual é candidato a bolsista. Por outro
lado. os diretores dos estabelecimentos de ensino
do 1.° e 2.° ciclos da rede oficial do município indicarão, de acordo com as recomendações dos ti- •
tulares de cadeiras de Educação Fisica, alunos pobres para se candidatarem às bolsas.
Em seguida, fica determinado que "os clubes
que se beneficiarem da isenção, concederão o número nunca inferior a cinco bolsas pára serem preenchidas por alunos, que serão selecionados por
uma comissão especial, composta pelo diretor do
Departamento de Educação Fisica do Estado, do diretor do Departamento de Educação da Prefeitura,
de uma assistente social de indicação do Secretario de Serviços Sociais, um elemento de livre escolha do prefeito e de um outro indicado pelo presidente da Câmara de Vereadores."
No Artigo 8.° fica estabelecido que a Prefeitura
poderá conceder ajuda em obras de infra-estrutura e pessoal aos clubes esportivos que, mediante a
apresentação de projeto físico e cronograma u_
obra, com o plano de desembolso e o custo fixo do
empreendimento, venha requerer licença para a
construção de piscinas olímpicas, pistas de atletismo e locais especiais para a prática de qualquer
dos esportes olímpicos.
Em seguida o projeto determina que anualmente, coincidindo com o mês de aniversário da
cidade, a Prefeitura organize uma Olimpíada Juvenil, reunindo clubes esportivos e estabeleeimentos de ensino das redes públicas e privadas da cidade; fica, também, instituído o Plano de Ruas
Esportes, Cultura e Lazer, de responsabilidade do
Departamento de Educação da Prefeitura, pois o
programa visa incrementar a prática de esportes
nos bairros, colaborar com a sociabilização da infancia e da juventude, e estimular a difusão cultural. Estas ruas serão programadas mediante úm
calendário semestral.
INGIÊS TRIDIMENSIONAL

O aluno é o importante na experiência educacional
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Manimraliba está
ainda ameaçada
cie um isolamento

(

Apesar do estar afastada a hipótese de isolaem 1067,
mento do resto do Estado, como ocorreu
com seu
ainda
está
o Município de Mangaratiba
e.schuvas
as
porque
acesso rodoviário precário,
da Rio—
obras
das
andamento
o
tão prejudicando
Grande
Santos, principalmente no trecho de Praia
a Sai.
dá
A informação e do Prefeito Cândido Jo.sé
"agraos
prejuízos,
Costa Jorge, salientando que
vados com a falta de ajuda do Governo estadual",
de 20<; na safra da
já provocaram uma redução
do municieconômica
banana, principal atividade
ele, abransegundo
Santos,
Rioda
pio. O traçado
estadual, que
rodovia
RJ-14.
da
60'r
de
cerca
ge
dá acesso à cidade.
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Para o Sr. Cândido José da Casta Jorge, o Governador Raimundo Padilha abandonou o Municiem que
pio de Mangaratiba a partir do momento
"e o seu deo MDB ganhou as eleições municipais
sinteresse em nos ajudar foi agravado ainda mais
chequando eu denunciei toda a falta de ajuda,
gando a prometer jamais participar das audiéncias realizadas às terças-feiras no Palácio Nilo Poçanha'.
Ele garante que. com as Centrais Elétricas
Fluminenses fCelf> aproveitando o excesso da
subestação de Muriqui para a melhoria do sistema
na cidade, os prejuízos de Mangaratiba seriam re"Enduzidos em todas as atividades econômicas.
quanto essa medida não é adotada nós sofremos
com interrupções de quatro a cinco hora.<, três
dias na semana", concluiu o prefeito.

umilur aprova
quatro projetos
para o turismo

A Assessorla de Arquitetura e Urbanismo da
Flumitur já aprovou este ano. projetos de quatro
aldeamentos turísticos na Costa do Sol, tendo o presidente da Companhia de Turismo do Estado do
Rio, Sr. Avelino Augusto Cabral, observado que, com
a Ponte Rio—Niterói, aquela região entrou em fase
de acentuada procura por parte dos empresários.
Disse ele que esses aldeamentos cobrirão cerca
de 320 mil metros quadrados de terrenos e que grandes grupos como Denasa Imobiliária, que já se encontra em Búzios para a implantação de amplo
centro de lazer c outros, "estíio dando toda a demonstração do potencial turístico do Estado.do Rio."

Hotéis
O arquiteto Avelino Cabral informou que tambem na Costa Verde, zona de Angra dos Reis c Parati, grupos nacionais e estrangeiros procuram áreas
para a implantação de aldeamentos. E que, de outro lado, a Flumitur fará dentro de 10 dias a concorrencia para a reforma do seu Hotel-Parque de
Araruama, bem como um acréscimo nele.
A Idéia é transformá-lo num hotel de categoria, com 50 apartamentos, piscina, parque esportivo,
i e outras instalações necessárias, que ocuparão uma
área de lã mil metros quadrados, de um todo' de
80 mi] metros quadrados. "Pretende-se, ainda, construir em torno do hotel de Araruama cerca de 60
chalés, preservando todo o aspecto urbanístico e
ecológico do local.''
Na praia do Forte, em Cabo Frio, a Flumitur
estuda, com um grupo empresarial, a construção de
um hotel de gabarito internacional, com 120 aparda Compalamentos, cm terreno de propriedade
"E dentro do espirito
nhia de Turismo do Estado.
de levar o desenvolvimento para as regiões turi.s| ticas menos procuradas por falta de infra-estrutura,
. o Governador Raimundo Padilha autorizou-nos o
• Inicio das obras de dois hotéis, um em Trajano de
Morais e o outro em Santo Antônio de Pádua."
¦
.
:
'

O Sr. Avelino Cabral explica que o hotel de Trajano de Morais, já fni construção, terá 15 apartamentos salão de jogos, restaurante, piscina e playground. O de Santo Antônio de Pádua, também inlciado, na estância hldrominéral, disporá de 28 aparlamentos, sendo duas suites; piscina,-saúna etc,
dentro de um bosque com 400 árvores.
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A confusão de caminhos

Nas cidades da Baixada Fluminense, o caminho mais curto ena
não
é
reta
tre
dois
pontos
e muito menos o indicado pelas
— a maioria implacas de trânsito
provisada em pedaços de madeira
e quase sempre inexistentes nos
cruzamentos — deixando os motoristas na dependência dos pedestres,
que muitas vezes dão informação

e entra nas cidades, encontrando
então, além da falta de sinalização,
estradas esburacadas, de paralelopípedo e muita poeira.
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A indicação na Via Dutra

Na Baixada os camin ho,
sao sempre comiplicados
O motorista vindo pela Rodovia Presidente Dutra não encontrará dificuldades para ver.
na altura do Km 12, uma piaca indicativa, apontando para
a esquerda, com ps dizères Nova Iguaçu (essa é apenas uma
das quatro entradas para a eidade, que desembocam em locais diferentes, sem nenhuma
informação). Logo depois da
placa o motorista encontrará
uma rua, e começa a dúvida:
para esquerda ou para a direita. Se olhar com atenção, verá
uma pequena placa, branca,
com letras pretas, já desbotadas, dando a indicação certa.
Se ele virasse à direita —
direção para
ao contrário da
Nova Iguaçu — só descobriria
o erro alguns quilômetros adiante, quando chegasse a Belíort
Roxo, também sem sinalização.
e se tivesse perguntado o caminho a alguma pessoa. Tomando o rumo certo, ele ainda
enfrentará uma série de cruzamentos e estradas tão largas
como a principal — todas porém, mal conservadas — correndo o risco de se perder pelo
caminho. Se tudo der certo, o
motorista chega ao centro de
Nova Iguaçu, onde então começa o outro martírio: achar o lugar que se procura dentro do
Município.

Uma placa, na saída do
Viaduto Padre João Busch, inclicando a Delegacia de Polícia
de Nova Iguaçu, obriga o motorista desavisado a dar uma volta imensa, quando o caminho

mais curto e sem tráfego é o
que fica justamente na direção
oposta.
Outra placa que presta desinformação. em Nova Iguaçu,
fica no outro lado do mesmo
viaduto: uma seta, indicando a
Guanabara, via Avenida Brasil,
rua que o motorista jamais conseguirá chegar sem conhecer
terá que
bem a região,
pois
atravessar toda a cidade, passar pelo Município vizinho de
N i 1 ó p o lis. aproximadamente
seis quilômetros de distancia —
em via urbana — e dai, sem sinalizacão, tentar chegar ao
Rio.

Sinalização
Sinalização para os bairros
de Nova Iguaçu ou para seus
distritos mais importantes inexistem e mesmo para se achar
qualquer órgão público — como a Prefeitura Municipal; o
Hospital e a Delegacia de Policia — depende-se de informações desencontradas e de algumas investidas por caminhos
errados.

Circulando
Se o trajeto para o centro
do Município de Nova Iguaçu
não é bom, chegar em Belíort
Roxo — um dos distritos — é
um teste de paciência e bom
humor para quem não conhece
a Baixada. A dificuldade comePresidente
ça já ha Rodovia
Dutra, cuja placa indicativa do
acesso, feita pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, está colocada no mesmo
local onde se entra para Nova
Iguaçu, isto é, cerca de quatro
quilômetros após se ter passado
pelo distrito.
Para quem vem de São
Paulo, na altura do Km 10 da
Dutra, uma placa aponta Mesquita e Nilópolis à direita, mas
nada fala de Belfort Roxo, embora esse seja o caminho mais
curto para o motorista. A placa
para Belíort Roxo será enconbrada cerca de 2 quilômetros depois, obrigando o motorista a
pegar uma rua com tráfego in-

tenso — ônibus e caminhões —
e, depois de mais de 10 minutos
andando, ele perceberá que está passando em rua paralela á
Dutra, no mesmo local onde eslava a placa para Nilópolis e
Mesquita.
Os Municípios de Duque de
Caxias e São João de Meriti não
apresentam muitos problemas
porque os acessos, sinalizados
pelo DNER, dão direto nas eidades, bastando o motorista seguir o fluxo de veículos pelas
ruas esburacadas e com tráfego
perigoso porque são muitas as
carretas circulando.

Abandono
Com exceção do Município
de Nova Iguaçu — que recentemente criou um serviço municipal de transito e que nesta
semana inicia a colocação de
47 placas indicativas das saídas
da cidade e de seus pontos importantes, todas ref letivas e nos
padrões do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
— a.s outras cidades da Baixada Fluminense não contam
com nenhum órgão desse tipo.
Nesses Municípios existem
apenas seções do Detran-RJ,
encarregados de realizarem o
emplacamento de veículos, exames de motoristas e a confecção de carteiras de habilitação,
sem que cuidem exatamente
dos problemas internos de transito, como alteração de mãos
das ruas ou sinalização. Segundo o Prefeito Simão Sessim, de
"as
Nilópolis,
poucas placas que
lemos no município só existem
porque a Prefeitura as compra
e dá ao Detran para que ele as
coloque. O Prefeito diz que, pa"a menor
ra este ano, não há
possibilidade de aumentar as
placas porque não existe verba
específica no Orçamento."
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A abertura do desfile ovocará a chegada dos coloni/.adores a Friburgo e logo a
seguir serão apresentados
jovens vestidos de Chapéuzinho Vermelho, Branca de
Neve, Liapunzel e outras
personagens da literatura
popular européia, além de
brincadeiras como a.s da Ciranda-Clrandinha, Tcrcslnha de Jesus, Chegou a
Margarida c, ainda bonecos
mecânicos.

Os festejos do Scsquiccntonárlò da Imigração Aleinã
no Brasil serão abertos sexta-feira, em Nova FrlburRo,
com diversas solenidades
seguindo-se no dia 5, um
grande desfile cultural c
folclórico que percorrerá a
cidade, com carros álcgòrlcos c a participação de estudantes de todos os coleglas locais, mostrando a.s
raizes das c 1 v i 11 /. aç õ c s
alemã e brasileira. '

Ensaios
radicadas em Nova Friburgo.
Quatro concursos literários estão programados para escolares sobre os temas:
Você, Imigrante. Ajudou-me
a Crescer; A Importância
da Colonização em Friburgo; A.s Conseqüências da
Imigração Alemã em Nossa
Comunidade: e O Imigrante
Alemão no Brasil (monografia i. Os prêmios constarão de um gravador portátil, duas passagens aéreas
úda e voltai a Porto Alegre, duas Rio—Brasília e
Manaus—Rio, com estada
ds dois dias.

Os ensaios para o destile
comemorativo do.Scsquicentenário, que apresentará
também as lendas do Amor,
com Edelwelss representai!do a Alemanha e a Vitória
Régla o Brasil, estão sendo
realizados no Campo do Esperança Futebol Clube. Não
faltarão o bumba-meu-boi.
uma escola de samba, unia
banda carnavalesca típica e
uma banda alemã. O encerramento do desfile constará
da representação das colonias suíças, japonesa, italiana, libanesa, espanhola e
portuguesa, além da alemã,

P

desencontrada.
Para quem sai da Guanabara,
pela Rodovia Presidente Dutra, os
acessos para as estradas principais
dos municípios são bem sinalizados, havendo uma placa indicativa a cada ? km, pelo menos. O
problema maior para o motorista ó
quando ele sai da rodovia federal

Abandono
O prefeito reclama também da falta de apoio
do Governo do Estado, afirmando que o problema
da deficiência no fornecimento de energia elétrica
"continua no mesmo abandono."
no município
Lembrou que na última temporada de verão. Manda ordem de 70'; nas
garatiba teve um prejuízo
"porque nenhum turista queturísticas,
atividades
ria ficar numa cidade sem luz".
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\ situação
O prefeito entende ser difícil para os técnicos
encarregados das obras da Rio Santos estimarem
um prazo para a conclusão do trecho que corta o
Município de Mangaratiba. porque aquela região
apresenta o maior índice pluviométrico do Estado.
Lembrou que no final do ano passado a cidade
registrado
quase sofreu o problema de isolamento,
1067.
de
com as chuvas
E' que a nossa principal ligação — frisou
— tem de ser feita pela RJ-14. cujo trajeto foi
E quando
atingido no traçado da Rio Santos.
surge um problema de interrupção em algum trecho a gente fica sem opção, a não ser passando a
usar as lanchas do Serviço de Navegação Sul Fluminense. que fazem o transporte entre Mangaratiba e Itacuruçá.
Apenas a firma Mendes Júnior conseguiu concluir, inclusive com pavimentação, uni trecho enbre Sai e Mangaratiba. estando os serviços na fase
de complementação das obras do Túnel Sai—Mangaratiba. O trecho dessa empresa se estende até
a localidade de Guiti, além da praia do Saco. A
parte mais prejudicada, segundo o prefeito, é a
entregue à Construtora Rebello. numa extensão de
aproximadamente 28 quilômetros, onde a.s chuvas
causam maior prejuízo.
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Friburgo inicia ria
sexta-leira a >c a«
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de sua co
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O complexo na sinalização

No dia 3 de maio, às 18
horas, a.s comemorações do
Sesquicentenário da Imigração Alemã no Brasil
serão abertas com o lançamento do selo alusivo à data, pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos,
uni culto ecumênico, às 19
horas, ccyn a participação
do Pa.s-tor Karl Gottschald.
presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e do Bispo de
Friburgo, Dom Clemente Isnard. As 20 horas, a Prefcitura vai recepcionar a.s autoridades alemãs e brasileiras.
No dia 4. no Centro de
Arte da Praça Getúlio Vargas, será aberta uma exposição de pintura dos grandes mestres do Brasil, .seguindo-se encontro do Embaixàdor da República Fe-

deral da Alemanha com a
colônia alemã. No mesmo
dia, a Câmara Muncipal
fará uma sessão solene para a entrega de títulos de
cidadania friburguense.
Mais tarde, na Praça Getúlio Vargas, haverá concerto
da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais.
Para o dia 5. além do desfile cultural e folclórico e
entrega de prêmios aos vencedores dos concursos literários, foi programada uma
visita aos túmulos dos primelros imigrantes alemães
no Cemitério da Igreja
Evangélica Luterana, além
da inauguração do marco
comemorativo do sesquicentenárlo na confluência dos
rios Cônego e Santo Antõnio. e culto religioso, com
sermão em alemão c outro
em português.

Fèstividátles
De 7 a 10 de maio, haverá
um simpósio dc-Kcnnel Clube, com o tema Cães Pastores Alemães: 11 de maio.
exposição internacional 1o
Kennel Clube, com juizes
da Alemanha; dia 18, inauguração da exposição Trajes Típicos, cedidos pelo
Instituto Alemão para Relações Exteriores, em Stuttgart; dia 25, concerto de
música antiga. As comemorações do mês de junho
serão iniciadas dia l9 com
uma exposição fotográfica
relacionada com a imigração alemã c outras origens; dia 31 de julho, concerto da Orquestra de Camara de Colônia, na Alcma-

nha: dia 3 de agosto, á tarde desfile e concerto pela
Fanfarra de Saulgau c à
noite, festa típica organizada pela mesma fanfarra
alemã.
De 8 a lü de agosto, o
conjunto folclórico do Schwaben - International da
Alemanha, fará exibições
em Nova Friburgo. O programa comemorativo d o
sesquicentenário d a imigração alemã prevê, ainda,
sem data marcada, exposições de posters nas escoIas, concurso de monografias. exibição do Cineauto
da Embaixada da Alemãnha. conferências e jogos
florais.

!Alra
Um programa à parte se- escolas, propriedades agrirá promovido com uma rc- colas, vilas organizando-.se
muito conprise do último carnaval de em colônias, que o desenvoltribuíram para
Friburgo, co,m todas as esvimento econômico e turíscolas de .samba desfilando
tico de Nova Friburgo.
e clubes sociais realizando
bailes carnavalescos. DeveEm busca de terrenos férrá haver no Clube dos 50, teis, os alemães espalhacom
desfile de fantasias
ram-se pelo Estado do Rio
prêmios aos vencedores. No e se fixaram em outras unicarnaval, a fantasia predades da Federação, sempre
miada foi à tle Eduardo Ro:
atraídos pelo clima frio, seestará
samba
O
drigues.
melhante ao país de oridia
no
nas ruas no-amente
gem. F,o r a m responsáveis
18 de maio.
pelas primeiras instalações
das companhias de elctricisesquldo
As solenidades
dade do território flumirealizadas
centenário serão
nense e de fábricas de renchegade
a partir da data
couro. Em Nova
da dos primeiros alemães • das, filo eno bairro de Muri.
Friburgo.
no pais. ocorrida no dia 3
é onde se concentra em
de maio de 1824. Nesse ano.
maior escala, ás colônias
a
primeira
eles fundaram
alemãs, guardando até hoBrasil
do
Igreja Evangélica
na arquitetura, e modo
e começaram a deixar as jc. vida,
o estilo europeu.
de
criaram
marcas:
primeiras

S. Fitlélis
fará Festa
da Lagosta
A Prefeitura de São Fidélis vai Iniciar amanhã os
trabalhes de decoração do
Horto Municipal para a
realização da VII Festa da
Lagosta, incluída no calemdário oficial da Companhia
de Turismo do Estado do
Rio i Flumitur) para o próximo sábado, com uma previsão de consumo de cinco
toneladas do crustáceo.
A novidade da festa este
ano será a discriminação do
preço dos ingressos:
Cr$ 60,00 com direito a tomar chope à vontade e comer lagosta e os demais
salgadinhos e CrS 40,00 para
apenas a aquisição do caneco para o chope. São Fidélis
já pode ser atingida por estrada asfaltada nas ligações
com Niterói e com a Guanabara.

PLAVJM
BOM DOMINGO
o fim de semana
PLApara descansar. A
abrir
de
acaba
VIM
unia loja em Icaraí para vender o seu imóvei. Funcionamos sábados e domingos, alé 22'

Tire

horas.
Se você quer vender
seu imóvel procure a
PLAVIM e bom domilV
go-

Qplav •m
PLAVIM - Rua
ra Cezar, 282.
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Agricultura prepara

novos convênios com
organismos federais
dl

i
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Uma reformulação para nova aplicação de convênios entre a Secretaria dc
Agricultura c o IBDF e a Sudepe está
sendo acelerada pelos órgãos federais,
com a finalidade de criar mais incentivos para a fiscalização naqueles setores,
anteriormente sem condições técnicas
para atuar com êxito em território fluminense.
O convênio Sudepe/Agricultura foi
extinto a 31 de janeiro, pois não estava
bem planejado e sua atuação ficou reduzlda a alguns setores de fiscalização no
litoral. Com o IBDF, através da Divisão
de Proteção aos Recursos Naturais e Renováveis, expirou o prazo do convênio,
que não será renovado nos mesmos moides do anterior em decorrência também
de apresentar falhas.

9

W

Novo sen lido

/l agricultura fluminense reclama, apenas, de incentivo oficial

Crescimento agrícola é
menor no Estado do Rio
A agricultura fluminen.se vem
apresentando uma evolução positiva, apesar do crescimento não ser
suficiente para garantir sua presença na formação da renda interna em relação aos outros setores
da economia do Estado, havendo
necessidade de o Governo carrear
recursos para a atividade, em
função do volume observado nos últimos anos.
A primeira providência, segundo os técnicos, é mobilizar todos as
entidades oficiais envolvidas na
agricultura para uma ação coordenada e integrada, atuando em todas as fases da produção ou colocação no mercado, visando aumentar a produtividade e a renda do
setor rural. Esta medida vai possibilitar ao produtor fluminense sua
penetração no grande me r c a d o
consumidor.

do parque açucareiro fluminense,
oriundo das características que lhe
são implícitas. A agroindústria açucareira fluminense é bem mais antiga que <* ualquer outra da região
Centro-Sul do país, cem unidades
produtoras de baixa capacidade e
mal aparelhadas que mais se destacam quando em comparação com
o parque produtor paulista. O primeiro passo para a.s soluções, foi
dado pelo IAA, com a fusão, incorporação e relocalizacão de usinas,
que possibilita sua modernização e
seu aumento de escala de produção.

As lavouras
Dentro da agricultura, as lavouras vêm perdendo substancia
na participação relativa: em 1950
representavam 58% da renda do
setor; em 1962, 47,8%; e em 1970,
30%. A produção animal dc derivados aumentou sua parf-cipação que
de 36% em 1950, passou a 51%, em
1962, e 69% em 1971, traduzindo
bem o fenômeno da passagem das
lavouras para a pecuária, que se
observa nos últimos anos no Estado
do Rio. De acordo com um estudo
comparativo feito por técnicos de
diversos órgãos ligados à agricultura, a estrutura fundiária do Estado
não sofreu grandes transformações
nos últimos 20 anos.
Na produção vegetal são necessárias várias providências para dinamizar e melhorar as práticas de
cultivo, entre elas, a introdução e
divulgação de variedades mais produtivas; combate efetivo à.s pragas
e doenças; programas de desenvolvimento de sementes básicas, com
a criação de estações experimentais. Das necessidades estaduais
que devem ser supridas a médio e
longo prazos, os técnicos destacam
o reflorestamento, a eletrificação
rural, a comercialização agrícola e
o aproveitamento máximo do crédito, como instrumento de desenvolvimento do setor agropecuário.

Cana de açúcar
Cultura tradicional no Estado,
explorada desde os tempos do Brasil-Colònia, a cana-de-açúcar continua ainda hoje como um produto
importante na economia agrícola
fluminense. A região Norte, principalmente Campos e Macaé, concentra 70% da produção estadual, contribuindo com 5 milhões 907 mil 218
toneladas (previsão pára este ano).
Os melhores rendimentos auferidos
nessa região são explicados pelos
técnicos, pela exploração intensiva
e predominante de cana para a indústria aliada à tecnologia mais
adequada empregada principalmente na exploração própria das
usinas que ali se concentram.
A cana-de-açúcar é o principal
produto da agricultura fluminense
responsável por 21,8% do valor da
produção das lavouras. Ocupa, no
Estado do Rio uma área de 144 mil
372 hectares. O abastecimento do
mercado do Grande Rio, pressupôsto superior em 50% a produção e
expandindo-se à taxa anual de 5%,
vem .sendo paulatinamente tomado
pelo açúcar paulista canalizando-^e
parcela que supria este mercado
para o abastecimento de Minas Gerais.
O problema que se agrava a
cada ano, segundo o.s técnicos, tem
suas causas na falta de dinamismo

Cilros
Atualmente os pomares fluminenses ocupam uma área de 27 595
hectares, embora a área ecológicamente favorável alcance a 336 mil
hectares a nivel estadual e a 130
mil hectares a nível das principais
regiões produtoras. O rendimento
da cultura é baixo quando comparado cem a média nacional 1.58 mil
frutos/ha contra 76 705 írutos/ha),
decorrente -*e uma série de fatores,
como as péssimas condições de forinação dos pomares, a não üfcilização de clones novos, ausência de
controle fitossanitário, uso em pequena escala de adubos e corretivos
aliados à intensa urbanização do
grande centro produtor representado por Itaborai c São Gonçalo
141% da produção).
Por outro lado, observa-se a expansão da cultura e o grande número de plantas novas ou em início
de produção nos municípios da Região dos Lagos e do Vale do Rio São
João com a utilização de técnicas
racionais. A produção estimada para este ano é de 1 667 799 mil írutos colocando o Estado Idesde
1971) em terceiro lugar na produção nacional, contribuindo com
12% da renda estadual.
Na comercialização de frutas
cítricas assume importância o atacadista, em geral proprietário dos
barracões, onde é feita a seleção e
classificação do produto, absorvendo 95% das vendas realizadas. Os
outros canais são o varejista e o
consumi'* or. Para 197il as projeções
de consumo estimam a absorção de
1 776 mil frutos no Estado do Rio
c Guanabara. A oferta de laranjas
nos centros consumidores da área
do Grande Rio vem sendo completada pela safra de São Paulo.

niíicativa se destina à indústria de
doces.

Ai roz
A produção de arroz do Estado
é equivalente a 1018 900 sacas de
60 kg. Segundo os técnicos, está
longe de atender a demanda do
centro consumidor do Grande Rio.
O Estado do Rio está entre os
maiores produtores nacionais. No
âmbito estadual a cultura contribui
com 3.9% da renda da agricultura,
sendo o 6.° produto agrícola cm valor de produção. A área cultivada
atinge cerca de 75 mil hectares,
concentrados principalmente e m
Miracema, Santo Antônio de Páchia, Cambuci, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana,
Laje do Muriaé, Itaperuna, São Fidelis, Campos, São João da Barra,
Conceição de Macabu e Macaé.
O produto fluminense terá
maior participação imediata no
mercado estaduai e da Guanabara,
a partir do momento que se fizerem estudos visando a substituição
da variedade Abril por outras de
maior aceitação comercial. Verifica-se que 72% da produção estadual é comercializada, destinandose 94% ao beneficiador atacadista.
Destes, 64% são canalizados para
outros Estados (Bahia, Minas, São
Paulo, Ceará, e Pernambuco). Por
outro lado. o mercado consumidor
da Guanabara e do Estado do Rio
absorve 7% da produção fluminense.

Mandioca

A cultura possui amplas possibilidades de expansão no Estado do
Rio, já que, de acordo com a carta
dc zoneamento ecológico, ela encontra, no Estado, 455 446 hectares
de áreas aptas sem restrições. As
possibilidades de desenvolvimento
no setor prendem-se ao emprego de
tecnologia mais racional na expioração da cultura e beneficiamento
do produto, associada a alternativa
de implantação de indústrias de
rações que aproveitarão a raspa e
a rama da mandioca.
No Estado do Rio a área cultivada alcança a 41 477 hectares com
uma produção de 567 300 mil toneladas (1,8% do volume produzido
no pais). No âmbito estadual a
mandioca 0 0 6"? produto em valor
de produção representando 6% da
renda oriunda das lavouras. A região produtora abrange os Municipios de São João da Barra, CamBanana
pos, Conceição dc Macabu, Macaé
e São Fidélis que concentram 66%
O Estado é o quarto produtor j da produção estadual.
72%
da
nacional participando com
j
produção do país, explorando o corTomate
nacioárea
da
14,3%
a
respondente
nal com a cultura. No ano passado
Como atividade geradora de
a produção atingiu a 43 106 mil cachos em'área colhida de 35 781 hec- renda, a cultura do tomate está no
tares. As regiões de Itaborai, Magé, elenco das atividades agrícolas que
Cachoeiras de Macacu, Casimirò dc mais se destacam na economia esAbreu, Silva Jardim, Mangaratiba, tadual. A produção está calculada
Parati, Angra dos Reis e Macaé, em 138 257 toneladas, colocando o
concentram 80% da produção. No Estado do Riio como 2° produtor do
com pais. Os Municípios de Vassouras,
conta o Estado
entanto,
468 881 hectares de áreas aptas que Miguel Pereira, Teresópolis, Nova
exigem o emprego de tecnologia Friburgò, Sumidouro, Cambuci,
mais complexa para fazer face às Bom Jardim, Cachoeiras de Maçalimitações de topografia, de fertili- eu e Itaguai, concentram 95% da
produção fluminense, que atende a
dade e de água do solo.
mais de 50% do consumo estimado
Na comercialização encontra- para o Estado do Rio e Guanabara,
se um fator limitante da ati- prevendo-se que poderá suprir 60%
vidado, principalmente na região da demanda, estimada para 1975
Sudoeste onde é grande o número mantidas as atuais taxas de crescide intermediários decorrentes das mento da produção.
Dc uma maneira geral a coprecárias condições viárias da redo tomate se faz
mercialização
ainda,
ressente-se,
gião. O setor
do intermediada carência de cooperativas que através
rio-atacadista, do atacadista e do
possibilitariam ü m a comercial!- varejista. A.s potencialidades de de|
zação íais racional e que poderia ! senvolvimento da tomaticultura no
atuar como incentivadora da me- I Estado relacionam-se à existência
lhorla de qualidade do produto. Do I de um vigoroso mercado consumivolume de produção comercializado dor com uma demanda em conti169,2% é destinado ao consumo in nuo crescimento e possuindo parcenaturaj 51% abastece o mercado Ia significativa abastecida por oulocal e do Grande Rio c parcela sig- 1 trás regiões produtoras.

Funcionários ligados ao convênio
IBDF-Secretaria de Agricultura explicaram que dificilmente será assinado um
outro com as mesmas características,
"nem houve o entrosamento desepois
jado entre os dois setores, tanto no sentido de fornecimento do pessoal para a
fiscalização de parques e.i'eservas florestais, como na distribuição de verbas,
sempre inferiores às necessidades. Mesmo a repressão à venda de pássaros silvestres não funcionou com regularidade,
podendo-se encontrar com facilidade
quem venda passarinhos nas proximidacies das feiras-livres, como em Duque de
Caxias, onde os vendedores estão negociando à vontade no interior dos bares".
Por outro lado, a atuação restrita
da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, atualmente, está se desenvolvendo em postos experimentais com
a criação dos três primeiros — Cabo Frio,
Angra dos Reis e Campos — com a finalidade de fazer a substituição do equipamento terrestre e aquático, inclusive
com a utilização, inicialmente, do antigo
pessoal dos quadros da Secretaria de
Agricultura que atuou no Convênio.
Haverá, dentro dos planos, destaque
para um processo de seleção, treinamento e posterior aproveitamento do pessoal
designado para a fiscalização nos três
postos iniciais. A curto prazo serão instalados outros, para cobrir todo o litoral do Estado do Rio e as lagoas e rios,
devendo o corpo fiscal ter conhecimento
teórico e prático para coibir a pesca predatória e incentivar a atividade, quando
s
legalizada.
Segundo o Delegado Regional da Sudepe do Estado do Rio, Sr. Francisco Salgado, outros setores, além da fiscalização, deverão ser incentivados no Estado.
Inicialmente, haverá o surgimento de
três terminais pesqueiros na costa fluminense — Cabo Frio, Niterói e Angra dos
Reis — para facilitar a estocagem do pescado e fazer a distribuição racionalmente
para a comercialização nos diversos mercados consumidores, inclusive no interior.
'
Mesmo sem a assinatura formal do
convênio com a Marinha — anunciada
logo após a extinção com a Agricultura
— a Sudepe utiliza-se de seus serviços
quando há necessidade de uma fiscalização mais rigorosa em alto mar, deslocando embarcações, através da Capitania dos Portos. Com o órgão estadual há
também integração, com a utilização do
pessoal, podendo, depois da aprovação
do novo projeto, expandir-se em bases
reais, através da utilização de recursos
financeiros.
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Aumento do óleo de soja
não solucionou crise no
abastecimento de Niterói
Com a precariedade do
abastecimento do óleo c das gorduras, as margarinas vegetais
também sofreram alterações nos
preços além da dificuldade da
venda a varejo. Uma caixa com
quatro unidades dc Claybom cremoso chegou a ser vendida a
CrS 3,70, enquanto o simples eustava CrS 2,90. A crise não poupou
também o azeite, que no periodo
de uma semana passou dc
CrS 14,50 para Cr$ 17,20.

A elevação do preço do óleo
dc soja de CrS 3,91 para Cr$5,00
não foi suficiente para eliminar
o problema da falta do produto
nos principais supermercados de
Niterói e Sáo Gonçalo. onde u
dona-de-casa, em alguns casos,
ainda tem de enfrentar boas horas de filas para adquirir uma
lata fora do preço do cambio negro, que atinge até a CrS 10,00.
A crise dos óleos vegetais
provocou ainda a escassez das
outras gorduras, sobretudo a banha dc porco, embora esteja
sendo vendida a CrS 15,80 o quiIo, majoração considerada surpreendente pelos consumidores,
porque há dois meses o preço
não passava de CrS 6,50. Nos
açougues, com o tabelamento, a
Carne de segunda também é encontrada com dificuldade.

O

Outros

quadro

O agravamento da crise de
gorduras vegetais começou a
surgir 15 dias após a fixação do
preço da lata cm CrS 3,91, ocasião em que o produto desapareoeu completamente das prateleiras dos revendedores, iniciando-se o periodo de especulação
do cambio negro em alguns armazéns de pequeno porte, inclusive nas cidades do interior na
faixa da Grande Niterói.
Há cerca de duas semanas,
no Município de Itaborai, surgiu
um vendedor ambulante oferecendo o produto a preços que oscilavam entre CrS 7,00 e
CrS 10,00. O seu estoque, no entanto, calculado em aproximadamente 500 latas, durou apenas
iun dia, apesar da promessa de
cada comprador em não denunciar a transação às autoridades.
Com o novo tabelamento o panorama não sofreu alterações:
o óleo continua desaparecido do
comércio e quando surge o preço
é exorbitante.
Até o final dessa semana,
eram poucos os supermercados
que ofereciam estoques de gorduras de coco e banha de porco,
cemo alternativa. Nas principais
firmas do centro de Niterói uma
lata de gordura de coco Carioca
(dois quilos) estava sendo vendida até a CrS 21,00, enquanto a
lata de um quilo custava
CrS 9,75. A banha de porco, também escassa, era vendida a
Cr$ 15,80 o quilo.

produtos

A não ser um estoque reduzldo — uma média de 500 quilos
— que periodicamente é vendido
nos grandes supermercados, a
canié fresca de segunda também entrou na faixa dos produtos raros, a partir do dia cm que
foi fixado seu tabelamento. Em
alguns açougues do centro da
Capital fluminense não registrados casos em que o vendedor
confessa não ser dc interesse da
firma "trabalhar com esse artigo."
O único estabelecimento que
opera com o estoque da carne dc
segunda à vista do público é o
supermercado da Cobal, no Colubandê, onde as filas se iniciam
pela madrugada. Os supermercados das redes Sendas e Disco
também, periodicamente, vendem pequenas quantidades de
carne de segunda, porque existe
o interesse comercial em torno
de outras mercadorias, segundo
os próprios dirigentes. A maioria
dos açougues, no entanto, continua vendendo o íilé-mignon a
CrS 23.00 o quilo.
A crise de preços nos gèncros alimentícios atingiu, ainda,
nos últúnos 15 dias, o arroz empacotado, que sofreu duas alterações nesse periodo, com ameaça também de sumir. O pacote
de cinco quilos do arroz de marcas Brejeiro, Alteza, Rubi e Cituza, passou de CrS 14,00 para
CrS 19,75, enquanto o lanceiroamarelão atingiu a CrS 17,50. Os
proprietários dos supermercados
garantem, no entanto, que o
arroz não faltará ao consumidor,
ao contrário do que revelam em
relação ao açúcar, salientando
ós produtores temem sua falque "que
ta.
pode ser provocada pela
crise do papel para embala[,:m."

Sudepe considera superado
problema de mortandade de
peixe na Região dos Lagos
A delegacia regional da Sudepe considerou superado o problema da mortandade dc peixes
na lagoa de Maricá, com base
nos Índices pluviométricos registrados na Região dos Lagos nos
últimos 30 dias, o que, na opinião dos técnicos, eliminará a
possibilidade d o aquecimento
das águas e conseqüente falta de
oxigênio.

feira dc carnaval, surpreendei!do inclusive os pescadores mais
antigos, que contavam com a
melhor safra dos últimos cinco
anos. A lagoa ficou aberta ao
mar no período de 18 de novembro a 6 de dezembro do ano passado, ocasião em que ganhou
também uma grande quantidade
de larvas de camarão, considerado comercialmente como o melhor da região.

O fenômeno, que atingiu
aquela lagoa pela primeira vez,
causou um prejuízo de mais de
40% na produção do pescado para o Município, que tinha a previsão de retirada de 4 toneladas
de peixe por dia para a distribuição na Guanabara e na Capital fluminense, além do abastecimento do mercado interno. A
lagoa já foi, inclusive, liberada
para a pesca normal do camarão.
O inicio do fenômeno da
mortandade de peixes na lagoa
dc Maricá registrou-se na terça-

Somente na primeira semana, a Prefeitura de Maricá, com
ajuda da Sudep» e de uma tropa
do Forte Imbui, retirou mais dc
80 toneladas de peixes mortos,
principalmente parati, tainha,
corvina e o próprio camarão. A
cidade chegou Inclusive a sofrer
ameaça de decretação de estado
de calamidade pública c como
medida de precaução o Prefeito
Odenir Costa baixou portaria
proibindo a venda do pescado no
Mercado Municipal, enquanto a
Sudepe determinava a interdição da lagoa.

Ate que enfim
maquina de

uma verdadeira
cortar milho para
silagem:
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Serviço

Súmula

Os debates sobre a fusão
Guanabara-Estado do Rio
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serviram, em termos esportivos,
para motivar dirigentes de
clubes de diferentes cidades
fluminenses, levando-os a
pensar seriamente

Lá existem,

profissional.
assim,

no futebol

perspectivas

para

o

que

último campeonato estadual
da categoria reúna,
este ano, entre

15 e 20 clubes.

Em Niterói, Cosleira e Angra
cuidam dos papéis visando
Volta

Redonda é uma

cidade

industrial

Um passeio não só turístico, como
também instrutivo, principalmente para
as crianças, ppde ser jeito cm Volta Redonda, no Sul do Estado, que tem como
principal atração a Companhia Siderurgica Nacional, com seu parque industrial
c lodo o seu complexo. Vários pontos da
cidade devem ser visitados, como o bosque da Cicuta, recanto ideal para descanso, com muitas árvores, playground,
minizoológico e um pequeno lago: a cascata, um pouco afastada do perímetro
urbano, é tradicional atração domin(jucira dos moradores do Município.
Volta Redonda conta, ainda, como
atração, o Alto Bela Vista, de onde se
avista todo o Município. Ali está localizudo o Hotel. Beia Vista, em estilo colonial: o Laranjal, bairro lipico, onde se
encontram as residências mais modernas; Recreio do trabalhador, com quadras de esportes, playground, cumpo de
futebol c piscina olímpica: Fazenda Três
Poços e Fazenda dos Carvalhos. Para o
visitante com tempo, a opção é a pesca
ás margens do rio Paraíba, onde sáo variadas as espécies de peixes como bugres, lambaris c cascudos.
A cidade oferece, ainda, como diversão, cinco cinemas, 10 clubes, três boates,
bures. restaurantes, churrascarias e sete
hotéis. Volta Redonda está distante 129
quilômetros da Guanabara c quase 150,
de Niterói. O clima do Município é
temperado, sendo quente durante o dia,
mas as noites são sempre frescas c agradaneis. Quem visitar a cidade não vai
encontrar problemas de hospedagem,
nem cie transporte, com diversos horarios para várias partes do Brasil.

Niterói
Hoje na cidade, haverá audição de
piano, às lOh no cine-arte cia Reitoria
da UFP, dos alunos do Conservatório de
Música do Estado do Rio, com entrada
franqueada ao público, dentro do programa de Jornadas Musicais para a Juventude, do Departamento de Difusão
Cultural. Vão Interpretar peças de Bach.
Beethoven, Shubert, Vila-Lobos, Mozart,
Catuio da Paixão Cearense, Ana Macialena Bach c outros compositores.
No Teatro Quintal, na Rua General
Rondon, n.° 15, no Bairro de São Francisco duas peças serão apresentadas paia
o público infantil: .4 Bruxinha do Caldeiráo Verde ide fantochesi e Esteia, a
Estrela ique caiu" do céu), de mãos expressivas; Os ingressos custam CrS 5,00.
A sessão é às 17h.
Na Galeria Le Chat está em exposição trabalhos do pintor fluminense
Luis Geraldo Dolino. A mostra funciona
na Rua Joaquim Távora, 84, cm Icarai.
Na terça-feira, no Clube Regatas
Icarai, o programa previsto é o show de
Caetano Veloso. a partir de 21h.

Friburgo
A pintora Penha de Albuquerque, da
Sociedade Brasileira de Bclas-Artcs, promove no dia 4 de maio o I Salão dos
Grandes Mestres de Pintura no Brasil,
no Centro de Exposições de Friburgo,
com a participação de trabalhos de artistas famosos.
A partir do dia três, a cidade inicia
a programação comemorativa do Sesquicentenário da Imigração Alemã no Brasil com festividades de cunho cultural,
esportivo, social e artístico.

Miraceina
Na quarta-feira, será instalada na
cidade a Exposição Agroindustrial do
município que se estenderá até dia 5 de
maio, com a participação de expositores
de várias partes do pais.

São Ficiéiis
Na sexta-feira, realiza-se na cidade
a tradicional Festa da Lagosta que dura
até sábado, com chope e ehows variados.
A festa é no Horto Botânico.

Pétírópplis
A Uniarte Galeria, na Rua Irmãos
D'Ângelo 51, sobreloja, está aberta hoje,
de 8 às 22h, com uma coletiva mirim, reunindo pinturas de crianças de
oito a 12 anos de idade. São 25 trabalhos
a óleo que ficarão expostos durante 15
dias.

a profissionalização de
suas

equipes,

enquanto

a

mesma providência começa a ser
tomada pelo Tiradcntcs
e Nalin, ambos de São Gonçalo;
Flamengo e Guarani, de
Volta Redonda; Ãlcalis e
Associação, de Cabo Frio; Rubro,
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de Araruama; e Barra

Campos será um dos centros esportivos do novo Estado

Mansa, de Barra Mansa

Clubes fluminenses têm na fusão
o caminho para o profissionalismo
O diretor de Futebol da Federação Fluminense de Desportos,
Ellis Ferreira da Silva, sustentou
que a íusão poderá mudar a fase
do esporte no Estado do Rio, dando
aos clubes um novo e maior mercado de competições. Sonha, depois
da integração Rio—Estado do Rio,
com a realização de -um grande
campeonato de futebol, interiorizado, como acontece em São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Além dos clubes amadores, que
estão pensando agora na proíissionalização de suas equipes de futeboi, o campeonato da categoria, este ano, a começar em setembro, vai
contar com seus participantes tradicionais: Nacional (Duque de Caxias), Barbará (Barra Mansa) e
Rio Branco. Cambaíba, Americano.
Goitacás e Sapucaia, estes últimos
do Município de Campos.
A fusão está começando, tambem, a-mudar pontos-de-vista dentro dos grandes conselhos de decisão do Canto do Rio, que representou o futebol de Niterói, por
uma década e meia, no Campeonato Carioca de Futebol, valendo-se
de uma autorização precária do
CND, cassada três anos depois da
mudança da Capital do pais do Rio
para Brasília.
O Canto do Rio, fira do luteboi, construiu um dos maiores pátrimónios esportivos do Estado do
Rio, e havia por parte de seus beneméritos e diretores um receio
justificado, quando alguém lembrava a possibilidade de um retomo
do clube às suas origens. Com a
fusão, no entanto, tida como irrevèrsivel, o futebol já não é visto
com pessimismo pelos que construiram a grandeza do clube alvi-celeste em menos de 10 anos.

Central, dois dos maiores clubes do
Estado do Rio. acertam reuniões
para rever posições. Antes, esses dirigehtes não admitiam, sequer, a
participação de seus clubes em
campeonatos de futebol amador.
Em Niterói, fora do Costeira c
Agra, dois clubes modestos, que laIam em profissionalização, o Manufatora, que construiu uma legenda
esportiva de glórias, nos anos GO, ao
lado do Fonseca, também admite
participar das maiores competições •
do futebol fluminense este ano. A
fábrica de tecidos que lhe empresta
o nome pensa de novo em investir
no setor esportivo.
O diretor de Futebol da FFD,
que vê a fusão, no setor, pelo anguIo do otimismo, diz que o novo Estado do Rio poderá reunir de quatro a cinco clubes fluminenses,
num grande campeonato, com a organizaeão, ainda, de uma divisão
de acesso, que poderá contar, na
sua opinião, com. 20 a 25 clubes. A
divisão de acesso poderão se integrar, também, os clubes q u e
compõem, atualmente, o Departamento Autônomo da Federação Carioca de Futebol»

A motivação
No futebol, segundo Ellis
Ferreira da Silva, a fusão vem se
traduzindo num novo fator de motivaçâo esportiva. Ele não se espanta, por exemplo, quando em Barra
do Pirai, os dirigentes do Roial e

Os estádios
Ellis Ferreira da Silva defende,
para uma preparação consciente
dos clubes de futebol do Estado do
Rio, que passaram a sonhar mais
alto depois da abertura dos estudos
sobre fusão, um rüsli de providências que garanta a algumas cidades
fluminenses a ampliação de seus
atuais estádios ou construção de
novos. Essa, na sua opinião, poderá
ser uma contribuição importante
dos atuais Prefeitos a um novo
tempo de futebol.
Entre as cidades que contam
com estádios em condições ideais
para obras de ampliação, o diretor
de futebol da FFD destacou Campos, Barra Mansa, Nova Iguaçu,
Cabo Frio e Niterói. Na Capital fluminense, ele acredita que o novo
da fusão dê logo
Governo a surgir "ao
futebol do lauma cont-ibuição
do de cá da Baia de Guanabara",

fechando o anel de arquibancadas
do Caio Martins.
Elis Ferreira da Silva vê possibilidades, ainda, na ampliação do
estádio Assad Abdala, que o Manufatora utiliz", no bairro do Barreto.
E explica: "a própria fábrica de teciclos que sustenta o clube da Zona
Norte de Niterói poderá fazer investimentos grandes, no estádio,
ressarcind ,-se pouco tempo depois,
com as taxas de utilização."
Reclamou estádios de porte
médio, ainda, para os Municípios
de São Gonçalo e Cabo Frio. lembrando que este último deve partir
para a ampliação do Hermenegildo
Barcelos, construído há quatro
anos pela Prefeitura e que pode receter, em seu estado atual, público
de 12 mil pessoas. Em Campos, o
estádio Ari de Oliveira c Souza, do
tem condições
Goitacás, também
de se transformar cm estádio de
porte médio, desde que feche o seu
pequeno lance de arquibancadas.
Nova Iguaçu, uma cidade com
quase 1 milhão de habitantes, não
chega a -ontar com grandes equipamentos esportivos e o seu principai estádio, do clube Volantes, não
pode receber mais de 5 mil torcedores. Elis Ferreira da Silva acredita
que o Prefeito do município venha,
no entanto, agora que a fusão é um
fato, a incluir a construção de um
estádio de porte médio entre suas
metas prioritárias.

A expansão
A expansão do futebol carioca
para além das atuais fronteiras
fluminenses interessa, de perto, aos
segrandes clubes da Guanabara,"porgunclo Ellis Ferreira da Silva,
que eles estão, hoje, limitados a um
campeonato deficitário lcvendo-.se
cm conta que o Maracanã tira de
cada jogo d» renda média taxas aita.s que anulam todas as perspectivás de lucros."
— A fusão vai acostumar, áinda, os grandes clubes da Guanabara — Íris ú o diretor de futebol da
FFD — a esforços maiores, desde
que eles sejam obrigados, no eumprimento da tabela, a se deslocar

até Campos, Barra Mansa, Barra
do Pirai ou Cabo Frio. Isso tornará o campeonato mais atrativj e dará a um Fluminense. Vasco,
Flamengo, Botafogo ou América
um sentido exato do futebol do interior.
Ellis Ferreira da Silva sustenta
"os clubes cariocas ganharão,
que
nas incursões pelo interior fluminense, a tarimba que os leva a perder, atualmente, pontos incríveis
no Campeonato Nacional, porque
noucos estão acostumados a jogar
fora cio Maracanã." Considerou,
"um
também, o aspecto da renda:
Flamengo, um Botafogo um Vasco,
um América ou um Fluminense
serão sempre atração de bilheteria
para o público do interior do Estado do Rio."

O celeiro
A fusão, desde que clubes do
interior do Estado do Rio e da área
metropolitana constituída por Niterói e São Gonçalo sejam admitidos
no campeonato de futebol (divisão
principal) do futuro Estado, abrirá,
ainda, um novo e importante celeiro de jogadores. Haverá, no intercambio dos jogos, uma maior
oportunidade de observação cl c
atletas. O passe, no caso, ganhará
maior dimensão.
Um jogador em inicio cl e
carreira, antes de se perder no;
treinos exaustivos a que é submetido em clubes cariocas, onde raramente consegue aparecer, vai procurar, com a expansão natural do
novo mercado, os clubes do interior. A valorização, no caso. de interesse do próprio futebol brasileiro, será uma constante.
Ferreira da
Concluindo, Elis
"o
Silva afirmou que
grande problema dos clubes fluminenses, hoje,
c manter em seus quadros um juvenil que se destaca, porque ele
passa, logo. por informações de tercciros, a interessar a um grande
clube carioca. A transferência não
envolve maiores problemas, sendo
prejudicado, contudo, o clube que
o revelou. Com a fusão c o fortalecimento dos clubes do interior, esse
féhôrn>no vai desaparecer."

Clubes, o amor esportivo
A Federação Fluminense de
Desportos tem em seus arquivos
o registro, entre clubes legalmente constituídos, 9 7 assor.lações esportivas, mas apenas
55 praticam futebol, sujeitandose à temporadas amadoristas,
que náo oferecem grandes perspèctiyâs de afirmação, garantindo acesa, no entanto, de ano para ano, a paixão do torcedor.
O amadorismo no Estado do
Rio, em termos de futebol, pode
ser considerado, ainda, "puro em
suas origens", segundo os dirigentes da FFD,- porque em muitos municípios, animados simplesmente pela chama da disputa, os próprios atletas se cotizam para manter o moral da
equipe, impedindo, pelo menos,
que ela entre em campo, nas
tardes de domingo, de uniforme
sujo: fazem rateio para pagar a
lavacieira. ^

As Ligas
As Ligas Desportivas do Estado do Rio são pobres, porque

os jogos dos campeonatos de
amadores que promovem, embora com entradas pagas, não chegam a garantir, em quase todos
o.s centros fluminenses, meios
para a manutenção e conservação dos pequenos estádios, reconhecidos como oficiais pela
FFD, desde que protegidos por
frágeis alambrados.
Em sua atual administração
a FFD partiu para a recomposição de Ligas Desportivas, que
estavam fechadas há vários
anos e já reconhece, segundo recente estatística, 44 em 63 municípios. Sete clubes apenas estão
filiados à Federação Fluminense
de Desportos como profissionais:
cinco de Campos ( G o i t a c a z ,
Americano, Rio Branco, Sapucaia e Cambaiba), um de Caxias
(Nacional) e um de Barra Mansa (Barbará).
Dos atuais clubes que representam o futebol profissional no
Estado do Rio, apenas o Goitaoaz ou o Americano, donos de
torcidas regularcs, no Município
de Campos, e o Barbará, que

desperta o interesse do público
em todo o Sul fluminense, têm
condições, num esquema forte,
de participar de um grande
campeonato, depois da eonsuinação da fusão Guanabara—
Estado do Rio.
Tanto o Goitacaz como o
Americano e o Barbará têm sustentação econõmico-financeira,
que se concentra no apoio de
grandes empresários das regiões
onde se localizam. O Barbará,
por exemplo, é mantido pela siderúrgica que lhe empresta o
nome. E' um clube que se dá ao
luxo de manter uma equipe de
profissionais, de custo m é cl i o
mensais), para
(CrS 10 mil
disputar curtas temporadas oflciais.

A solução
Diante da fusão abre-se, segundo o diretor de Futebol da
FFD, Ellis Ferreira da Silva,
uma perspectiva nova para o esporte do Estado do Rio. Ele acha

que duas Federações devem, por
isso, sobreviver dentro do novo
Estado, sendo atribuída a uma
delas, apenas, os negócios ligados ao futebol profissional.
A outra Federação cuidaria,
então, dos esportes amadoristas,
incluindo-se os clubes de futebol
do interior, sem chances de particlpar até mesmo de uma divisão de acesso, visando atingir
estágios mais altos de afirmação
desportiva. Esses clubes, alguns
com mais de 30 anos de existência, náo podem desaparecer.
Estão, para Ellis Ferreira da Silva, "incorporados à própria paisagem do interior."
— E uma tarde de domingo,
em cidades do extremo Norte,
Centro-Norte, ou extremo Sul do
Estado do Rio, não pode prescindir do futebol. Ele se transformou em símbolo do próprio lazer, que é nenhum, no interior
do Estado do Rio. Deve, por isso,
nas suas próprias origens tipicamente amadoras, sobreviver à
fusão.

O turno final do Campconalo Estadual de Amadores (seleções), referente
ainda à temporada de 1973.
será iniciado dia 5 de maio
com os seguintes jogos,:
Três Rios x Saquaroma, Paraibá do Sul x Nilópolis <
I tapem na x Cordeiro. A !Ja
rodada, dia 12 de maio
marca: Saquarcma :: 1'arai
ba do Sul, Ilaperuna x Nilo
polis e Três Rios x Cordeiro
—• A terceira rodada d'
Campeonato Estadual d
Amadores 119 de maioi est;
assim constituída: Itapcru
na x Saqueren
Cordclr
x Nilópolis e Três Rios :
Paraíba do Sul. E a qtiart:
rodada (dia 2G de maio
prevê os seguintes jogos
Saquarcma x Cordeiro, Ni
lópolis xTrès Rios e Itapenina x Paraíba do Sul.
Em sua versão 1II73, <
Campeonato de Amadora
do Esaldo tio Rio se cs tendera até o dia 2 de junho
quando se realizará a sus
última rodada: Nilópolis j
Saquarcma, Três Rios x liaperuna c Paraíba do Sul ?
Cordeiro. N o ,- a Frihurgo
que disputaria o turno fina:
na condição de bye (campeão de 1972), desistiu di
campeonato. Cantagalo, vice-campeão de 1972, Iambém não quis participar de
turno final.
Já está aceitado que
Teresópolis será sede, em
setembro deste ano. cl o
Campeonato Brasileiro de
Hóquei sobre Patins. São
Paulo. Guanabara e Rio
Grande do Sul foram os
primeiros Estados a confirmar presença. O hóquei sobre patins é um esporte
pouco difundido no Brasil.
No Estado de Rio encontra
muitos adeptos em Teresópolis, Petrópplis e Nova Friburgo.
Em duas chaves distintas será iniciado dia 19 de
maio pela Federação Fluminense de Desportos o Campconato de Fútéból Amador
do Grande Rio, reunindo
clubes de São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de
iUeriti, Itauoraí, Rio Bonito
c Cachoeiras de Macacu.
Pela Chave A. na primeira
rodada, jogarão: Ni zaré x
Unidos de Porto da Pedra,
Vasquinho x Rio Bonito c
Castelo x Flamehgüinho.
A rodada inaugural,
pela Chave B, prevê os jogos entre Éden x União da
Mocidadc, Santa Rit~. x Nova Cidade e União do Centenário x Indeper.dente. Os
Prefeitos de São João de
Meriti e Cachoeiras de Macacu, Srs. Denosiro Afonso
e Rui Gomes, estão dando
apoio ao campeonato. Ofereceram à FFD troféus e
medalhas para os clubes
campeão e vice-cvipeão e
seus jogadores.
Duis campeonatos <le
futebol amador, em Bom
Jardim c Friburgo, têm joSus marcados para hoje,
marcando o primeiro deles
os seguintes jogos: Penedo
\ Vargcin Grande, União x
Serra c Honerá x Bibarrcnse. Pelo campeonato friburgúensc jogarão: Esperança
x Fluminense c Friburgo x
Serrano,
Pelo Campeonato Brasileiro de Criquete, o Niterói
Rudgc Futebol Clube vai
enfrentar, hoje, à", 12h. no
campo do Rio Cricket. a
equipe da Escola Politécnica
de São Paulo. Este é o primeiro clube da Capital fluminense a participar de um
campeonato de enqnctc.
A equipe de dentes-deleite do Atlético Mineiro jogará no primeiro domingo
de maio, cm Nova Friburgo,
contra a equipe de igual catégo.ria do Friburgo AC. E'
parte dos festejos que marcarão no município a passagem do Sesquicentcnário da
Colonização Alemã.

PLAVIM
ICARAÍ
Ed. Jardim do Campo
Rua Lemos Cunha, 414
Eis

aí

a

solução

ideal

cm

apartamento. Totalmente indovassávcl.

Piscina

e saunâ. Sa-

láo, 3 quartos 2 bjnh. sociais
cm cor, copa-cozinha,
serviço, dependências
pregada

e

garagem.

érc<\ de
de

em-

Informa-

ções na PtAVIM.

([) plavim

IMOBIllAttlA'

Av. Amaral Peixoto, 36 — Gr,
517 Tels. 722-2359 o 722-1776
toia: R. Moreira Cezar, 282 —
Icarai

J

ESPECIAL

JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, DOMINGO,
28 DE ABRIL DE 1974

p--i______-|^__^_Bi___r*-----Mra

AS MUITAS DIVISÕES
TERRITORIAIS DO BRASIL
fusão dos Estados do
Rio dc Janeiro c da
Guanabara — ou meA lhor, a devolução do
território do antigo Muiiicípio Neutro ã unidade com a
Província dc que fora segrenado, para servir dc seilc ao
Governo do Império c da Hepública — c já agora matéria
decidida em nível
pacifica,
presidencial com o consenso
quase unanime das forças
políticas e econômicas dc
ambos os Estados.
A redivisão dos territórios dos atuais Estados cm
novas unidades federativas c
um corolário que normalmente se impõe. Em que pé
andam, nos vários órgãos do
Governo a que foram encaminhados, os estudos das numerosas propostas cm que —
desde o Visconde de Porto
Seguro, em 1849. até os Gencrais Joaquim Vicente Rondon
e Frederico
Autrusto
Rondou, filhos do [Marechal
Rondou, nos últimos dias —
estudiosos
civis c militares
reduziram a escrito suas reflexões sobre o tema?
Na área cio Executivo, alem
de uma afirmação recente do
Ministro da Justiça, segundo a
qual o Governo estuda o assimto. sabe-se de positivo muito
pouco, mas talvez o essencial:
— Uma eventual redivisão
territorial do pais consta da
pauta de preocupações do Presidente Ernesto Geisel;
— A redivisão administraUva do pais tem sido examinada nos meios militares sob um
enfoque geopolitico;
— Estudos sobre o tema
estão circulando também, muito
discretamente, pelo Ministério do
Interior; e — mais importante
que tudo — a filosofia, já definida. de uma possível redivisão
territorial dos Estados federados:
— Toda e qualquer modifieação que se venha a ja~.er levara em co?ita, antes de viais
nada, as condições de viabilidade
econômica dos novos Estados. \
Segundo os critérios deduzidos desta posição teórica, as
áreas economicamente promissoras que integram hoje os Es-,
tados de maior superfície poderão adquirir o status de unidades federativas independentes,
passando a receber recursos federais específicos, através do
Fundo de Participação dos Estados.
Isto quer dizer que a região
hoje delimitada pelos Estados de
Mato Grosso e do Pará — até
agora os Estados mais propensos a sofrerem redivisão territorial — será favorecida por um
aumento substancial dos recursos do Fundo, uma vez que conterá maior número de unidades
federadas. Desse modo, o Norte
e o Centro-Ocste, aos quais foram distribuídos cerca de CrS
350 milhões provenientes do
Fundo de Participação em 1973
(25% do totali, poderiam vir a
receber CrS 5Ü0 milhões (cm valores de 19731.
Os estudos em curso no Ministério do Interior ainda não
chegaram a formular sugestões
definitivas mas sabe-se que se
inclinam a recomendar a divisão de Mato Grosso no paralelo
que delimita a Amazônia Legal
e a criação de um Estado em
torno da região dos carajás, onde se encontram as maiores reservas de ferro do mundo.
Tais intenções, contudo —
a não ser a preliminar da viabilidado econômica que inspirará
a criação dos novos Estados —
não consubstanciam ainda um
projeto, sequer uma hipótese de
trabalho, em torno de um assunto que será conduzido com
seriedade e 'discrição, para decisão em futuro indeterminado,
como um passo adiante na estratégíá da integração nacional.

valeecram na formação das unidades da Federação.
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wiü.s de um lado contam-se
17 províncias, ao passo que
do outro hú somente três.
Em todas 20, quanta irregularidade nas' dimensões
c na jorma! Umas muito
grandes, adjacentes a ouIras que lhes são pequenas
frações: estas apresentando
sua maior face sobre a costa do oceano, aquelas inteiramente centrais ou aportando-se entre suas vizinhas
para chegar ao mar por uma
estreita garganta. Notar-seá também a configuração
variegada de seus contornos,
umas avançando e encravando-se em parte nas outrás, aconchegando-se aqui
c ulargando-se extraordinariamente acolá, dc modo a
formar o todo um complicado mosaico."
Com esta justificação, o Major Augusto Fausto de Sousa
propunha em 1880. em trabalho
publicado na Revista do Inslitulo Histórico, uma nova arrumaçáo política do território brasileiro, em que levava em conta
a falta de população, dc indústria e de comércio em algumas
províncias do Império; o acrescimo de despesas que as novas
circunscriçõcs acarretariam para
o- Governo Geral, com presidena sepates, secretários, etc; e "prejudiração das comarcas,
ciai às tradições dos povos e
paises."
Mas a insatisfação cios cstudiosos com a falta de critérios razoáveis na divisão provin-

ciai do Império vinha de longe,
pelo menos de 1849, quando o
historiador Adolfo de Varnhagen, Visconde dc Porto Seguro,
propunha a criação dc 22 pro-

Depois da Descoberta, mais
precisamente a partir da segunda metade do século XVI, o
Brasil ensaiou um principio de
divisão política racional, sob o
império das Ordenações ManueUnas, através da concessão das
cartas forais c de doações dc
terras aos capitães-mores e donatários.
Na segunda metade do século XVIII a colônia estava dlvidida cm 10 capitanias, a saber:
a do Pará, ou Grão-Pará
do
que abrangia a Amazônia
Norte e as Goianas;
a do Maranhão, que incluia a região do Piauí;
-- a de Pernambuco,
que
compreendia parte das regiões
Rio
Norte c Nordeste i Ceará,
Grande do Norte, Paraíba e Alagoasi;
a da Bahia, englobando
Sergipe e Espírito Santo, na
época;
a do Rio de Janeiro, que
sua jurisdição
estendia
por
grande parte da região Sul
'Santa Catarina e Rio Grande
de São Pedro l;
a de São Paulo, incluiudo Goiás e Mato Grosso;
a de Minas Gerais, que
obtlvera autonomia, desmembraiído-se dc São Paulo;
a de Cuiabá e Mato Grosso, depois de desanexadas;
a de Goiás, que se autonomizou pelo mesmo processo dc
desmembramentos de distritos; e
a do Rio Grande de São
Pedro, quando se separou da capitãnià do Rio de Janeiro, passando a chamar-se Rio Grande
do Sul.
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O complicado
mosaico
"Abra-se um mapa do
Brasil. Depois dc um ligeiro
exame, notar-sc-á que essa
imensa região, igual em superficie aos quatro, quintos
da Europa, divide-se em
duas porções, quase perfeilamente iguais, pela linha
tirada do Pará, acompanhando o curso dos rios Gurupi, Araguaia e Paraná;

As Gapiluiiias

PROPOSTA

DE

1930

vincias c um distrito militar (na
região que hoje é o Rio Grande
cio Sul), num trabalho que foi
friamente acolhido pelo Govcrno Imperial, assim como o de,
Tavares Bastos sobre A Desceutraliutçáo do Brasil.
Os critérios da divisão administrativa do território imperial podiam ser arbitrários, conforme os classificara o Major
Fausto de Sousa, mas haviam
sido perfilhados pelo projeto dc
apresentado
Constituição
por
Dom Pedro I à Assembléia Constituinte, cm agosto de 1823:
— Far-se-á do território do
Império — rezava o Artigo 4."
do projeto — conveniente divisão cm comarcas, destas em distritos e dos distritos em termos;
c nas divisões se atendera aos
limites naturais e igualdade de
população, quando for possível.
Na Carta afinal aprovada
admitiu-se a subdivisão em provincias, mas os critérios do Iracionamento territorial que cada
uma deveria conter ainda no
Império receberiam diversas sugestões de mudança, entre as
quais as do Marques do Paraná,
de Bernardo Jacinto da Veiga,
de Cândido Mendes, do geógrafo J. M. de Macedo.
Na República, o tema foi
assunto dc freqüentes debates,
desde a Constituinte de 1890,
quando Magalhães Castro, Felisbelo Freire, Tomás Dclfino c
Pinheiro
Guedes se ocuparam
dele. Esquecido durante algum
tempo, o ideal de uma divisão
mais racional do território brasileiro renasceu com vigor na
Revolução de 31), alinhando a seu
.avor nomes como o de Juàrez
Távora, M. A. Teixeira de Freitas, Ari Machado Guimarães,
Teodoro Figueira de Almeida,
3ud Menuci, Henrique Laje, Raul
Vieitas, Raul Bandeira de Melo,
João Sfgadas Viana ientão maíor), Everardo Eackhèuser e
muitos outros.
A renovação periódica das
discussões em torno da divisão
administrativa das terras brasliciras deve ser encarada como
um tato natural num pais de
8,5 milhões de quilômetros quadrados e de estrutura econômica
cm constante evolução. Esse processo permanente de transformação estrutural da economia
torna obsoletos, hoje mais do
que nunca, os critérios que pre-

No final do século XVIII e
começo do XIX tinham-se tornado províncias Alagoas, Serglpe. Goiás, Rio Grande do Sul,
Pará, Paraíba. Piaui e Rio Grande do Norte, além da Província
Cisplatiha, que viria a tornar-se
independente do Brasil.
Pela Constituição de 1891
adotou-se a forma federativa de
em
governo, determinando-se.
seu Art. 2.°, que cada uma das
antigas províncias se tornaria
um Estado e reservando-se, no
Art. 3.°, como propriedade da
União, uma área dc 14 400 km2
no Planalto Central, para a futura capital federal. No Art. 4.°.
a primeira Constituição Republicana abria o caminho a novas divisões territoriais e politico-administrativas: "Os Estados
entre si,
podem incorporar-se
subdividir-se ou desmembrar-sc,
para se anexar a outros, ou formar novos Estados, mediante
aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, em duas
sessões anuais sucessivas,
c
aprovação do Congresso Nacional."

Os territórios
Mais tarde manifestou-se a
tendência de organizar territórios em regiões especiais, em geral menos desenvolvidas, seja
fronteiriça, seja
pela situação
pela distancia dos centros administrativos dos Estados. Antes
mesmo do Território do Acre, a
criação de territórios foi pensamento de muitos políticos e dirigentes brasileiros influentes,
tais como Quintino Bocaiiiva é
Visconde de Porto Seguro. Criado o Território do Acre, cujas
terras foram adquiridas à Bolívia, numerosos projetos de criação de novos territórios eram estildados, mas somente cm 1943,
no Governo Getúlio Vargas, seriam efetivamente criados cinco
territórios: Amapá, Rondônia,
Rio Branco (hoje Roraima),
Ponta Porã e Iguaçu. Em 194C,
eram extintos os dois últimos.
O Território do Acre. pela
Constituição de 1934. já tinha
delineado sua ascensão à categoria dc Estado, depois que aicançasse mais de 300 mil habitántès c tivesse recursos sufíclentes para manter serviços públicos ao nível dos demais Estados. Alguns observadores são dc
opinião que as exigências para a
elevação do Território do Acre à
categoria de Estado foram lndicativas de novas formas de divisão territorial do Brasil.
Não são poucos os projetos
de redivisão territorial do Brasil,
muitos deles analisados pelo
JORNAL DO BRASIL, em repor-

tagérií de Nonnato Masson. que
os titulou segundo a tendência
manifestada por seu autor ou
autores, a começar pelo Brasil
Celestial, assim denominado peIo grande número de províncias
que receberiam nomes de santo.
Esse proieto, de 1849. proposto
por Varnhagcn. Visconde de Porto Seguro, criava 22 províncias c
um distrito militar.
Em 1880, foi' estudado, comsntãdo e discutido um novo
divisão territorial,
nroteto dc
cuja característica seria o grande número de províncias: Seriam
criadas 40, em grande parte ias
novasi com nomes de rios. pelo
mie noderiaser o nroi^to denominndo cie Brasil Fluvial. O seu autor foi Fausto de Sousa. Entre
outros territórios no Amazonas
seria criado o de Pinzònia, em
homenagem ao grande navegador espanhol. Vicente Ianez Pinzon. O Amazonas seria dividido
cm cinco províncias e a Bahia
em três.
Já em nosso século, em 1919.
o geógrafo Ezeciuiel Ubatuba
propunha a criação dos Estados
do Acre. Amapá o Parnaibà. desmembrádò do Piauí. Ao todo seriam 34 Estados e o Distrito Federal continuaria na cidade do
Rio de Janeiro. O proieto dc
Ezequiel objetivava a futura evolüção do Brasil, prevendo a dinamização econômica da região
Norte.
O ano de 1929 foi profícuo em
projetos de divisão territorial do
Brasil. Joáo de Segadas Viana
pensava na divisão territorial do
pais em 20 Estados e 10 territórios. com superfície não inferior
a 180 mil nem superior a 400 mil
quilômetros quadrados, no concernente aos Estados, ficando os
territórios com a possibilidade
de maiores superfícies, O Distrito Federal continuaria no Rio.
Haveria também uma categoria
a mais na divisão, a de distritos
subordinados aos territórios. O
projeto de Segadas Viana foi
talvez o primeiro a pôr ênfase
na divisão equilibrada das dimensões dos Estados. Essa preocupação viria a ser manifestada
em outros projetos e obedece á
lógica da simplificação administrativa e da concentração no poder central estadual, perdendo
assim substancia o caráter muàicipal da administração do Eslado. Também, segundo alguns
autores, não leva cm muita consideracão os aspectos géoeconòmicos da divisão territorial.
Outro projeto que esteve em
pauta em 1929 foi o de Paulo dc
Frontin. Por cie o território naçiónal seria dividido em cinco
territórios e apenas 12 Estados,
que seriam Pará, Maranhão,
Piaui, Ceará, Paraíba (formado
por Paraíba c Rio Grande do
Norte), Pernambuco iPernambuco c Alagoasi, Bahia (Bahia e
Sergipe), Minas Gerais (metade
do Espirito Santo e porto de mar
em São João da Barra, no Estado
do Rio de Janeiro), São Paulo,
Iguaçu (fusão do Paraná com
Santa Catarina) e Rio Grande
do Sul.
O projeto do grande urbanista fluminense é o oposto do antorior, que antevê a redução teríitòriai e a concentração administrativa do Estado. Levava as
razões gcocconómicasna divisão que propunha. Isso é evidente na abertura de um porto para
os mineiros e a atração de outras
regiões para o pólo dinâmico de
Pernambuco. A criação do Estado
de Iguaçu talvez fosse a tentativa de interiorizar as economias
catarinenses e paranaenses. No
caso de Iguaçu, haveria também
motivos de melhoria e segurànça das regiões fronteiriças.
O geógrafo e estatístico Teixeira de Freitas, ainda em 1929,
parece que com objetivos principropunha
políticos,
palmente
uma divisão territorial em 30
unidades federativas, eomprecndendo Estados, Províncias e Territórios, Teixeira de Freitas recomendou pela primeira vez a

mudança da Capital federal, mas
não para o Planalto Central, como determinava a Constituição
de 1891, mas para Belo Horizonte, em cujos arredores seria construida a capital definitiva, que
tomaria o nome dc Luzitania.
Suei Menuci, cm 1930, planejou a divisão em sete Estados,
cinco Províncias c 12 Territórios,
fixando sua dimensão cm nunca
menos de 300 mil e nunca mais
dc 400 mil quilômetros quadrados. O Distrito Federal continuaria no Rio c o Estado do Rio dc
Janeiro seria anexado pelo Estado dc Minas Gerais. Conservarse-iam alguns Estados — os principais — e os restantes seriam
territórios
em
transformados
(cerca de 4.5 milhões dc quilometros quadrados).
O projeto de Ari Machado
Magalhães merece menção pela
novidade apresentada: a denominaçáo dc Departamentos em
vez de Estados, Províncias ou
Territórios. Os Departamentos
tomariam nomes de grandes vultos da República e um se chamaria Princesa Isabel.
Henrique Laje. o grande industrial. propôs em 1933 a divisão muhicipalisfa, naturalmente
conservando Estados e Territórios. Nesse mesmo ano, ao que
parece propicio aos projetos um
tanto românticos, foi proposta
uma divisão territorial por Teocloro Figueira de Almeida, cuja
principal atração eram os nomes das 36 unidades federativas:
Constantina, Cézaréia, Orelania,
Eldorado, Dinaméia, Vespúcia,
etc.
O geógrafo Sousa Lobo optou pelo aumento da exiensão
territorial dos Estados, apenas
10: Amazonas, Pará, Maranhão.
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio dc Janeiro. São Paulo,
Iguaçu e Rio Grande do Sul. E
um território: Bandeirania. O
Rio
continuaria como capital,
com o nome de Município Confederado.
Assis Cintra levantou a hipótese de divisão Lendo em vista a necessidade dc portos para
escoamento da produção — um
critério geoeconómico, portan;o. Segundo este historiador, as
regiões que não pudessem con:ar com um porto seriam terri:órios. A capital nesse projeto
leria transferida para Petrópolis.
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Muitos outros projetos foram
discutidos, propôsconcebidos,
tos, com o objetivo de alcançar
resultados geoeconômicos, geopolíticos, ou de concentração c
simplificação administrativa. Foram autores de projetos o Marecriai Juarez Távora (ainda
capitão) em 1933, criando 34 Estados c mudando quase todos os
nomes; o projeto de Raul Vieitas teve a preocupação de criar
no chamado vazio
territórios
amazônico. Essa é outra tendéncia entre os teóricos da divisão
territorial do Brasil, ou seja, a
ocupação, de fato, da Amazônia.
Também apresentou projeto
de divisão territorial a Grande
Comissão da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, baseaado-se na teoria da cquipotência,
que abolia os Estados e criava
Províncias e Territórios dc ditanto
semelhantes,
mensões
quanto possível. No mesmo sentido — dc equivalência cias
áreas territoriais -— foi propôsta uma divisão pelo geógrafo
Everardo Backheuscr. O Brasil,
por esse projeto, teria 04 unidades, procurando a equivalência c
equilíbrio de extensão, territorial e de população, portanto, segundo o autor, também objetivando a equivalência econômica;
O objetivo da redivisão territorial do Brasil é certamente
geoeconómico. pois trata-se de
atender a novas condições criadas num período não só cie grande expansão econômica como
também de transformações esvôm se
truturais do pais, que
acentuando há duas décadas.
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Os gastos anuais cum objetivos militares cm todo o mundo vão além
de UOO bilhões de dólares (CrS 1 trilhão e 300 bllliões)., segundo a ONU.
Isso representa cerca dc 0,5% do P.\'B
mundial.
Apenas seis paises — EUA. URSS,
China, França. Grã-Bretanha e Alemanha Ocidental — despendem mais
de 80?. desse total. Os paises em dcsenvolvimento ficam com somente G'..
dos gastos militares no mundo inteiro.
O.s objetivos militares mobilizam
25 milhões de pessoas nas Forcas Armadas de todo o mundo e mais 25
milhões, indiretamente. Os países em
desenvolvimento, somados, tem dc 12
a 14 milhões de pessoas prestando serviço às Forcas Armadas.

¦
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EUA. URSS. França c Suíça têm
batido recordes de
produção e dc
venda de armamentos, sobretudo ao
Terceiro Mundo.
Os preços de alguns armamentos
sobem a cifras astronômicas, ás vezes não reveladas oficialmente. Uma
simples amostra é o foguete norteamericano mar-mar Harpoon, testado em fevereiro passado: ele custa 200
mil dólares (Cr. 1 milhão e 300 mili
a unidade.
Apesar dos esforços dos EUA o da
URSS para a limitação dc armas estratégicas. sua proliferação é um fato
incontestável. Quanto à guerra convencional. o.s EUA estão prestes a
aperfeiçoar a arma que marcará uma
revolução: a bomba
100','r, infalível,
autodirigida,
Segundo o Pentágono, o comércio
mundial dc armas dobrou nos últimos
10 anos e apresenta tendência crêscente. EUA muito na frente, e URSS
continuam liderando as exportações.
Com o avanço tecnológico, há uma
rápida renovação de modelos, contribuindo para o aumento das vendas
dos paises ricos aos pobres. A vida
itil dos armamentos diminui, sobretü:1o para as nações desenvolvidas.
» Aos olhos dos fabricantes dc armas, América Latina e África surgem
como bons mercados, notadamente
-.lepois
que os EUA limitaram suas
vendas aos latino-americanos. O Oriente Médio, entretanto, ainda é o
maior centro consumidor.

ai apenas alguns flashes do
atual quadro existente em torEIS no das armas <iue, como sempre, sáo fabricadas pelos paises
ricos c testadas em cima das nações
pobres, tradicionais consumidoras c
fornecedoras dc bucha de canhão.
A maioria dos homens fardados vive
no Terceiro Mundo, porém, a lotalidade dos empregados na indústria bética está nos paises ricos.
O mundo gasta mais dc 200 hilhões de dólares por ano em armas,
mas — segundo a FAO — dois quintos
da humanidade passam fome crônica,
ü número tle analfabetos cresce no
Terceiro Mundo, de acordo com trabalho da UNESCO, porque a educação
nele é preterida ou as verbas realmente nunca são suficientes.
Dos 125 bilhões dc dólares invéstidos por ano na Educação, em todo
o globo. 87 ou 88% sáo manipulados
pelas nações ricas, cuja população é
bem inferior. Embora mais da metade
dos efetivos das Forças Armadas pertença ao Terceiro Mundo, ele usa
somente 12 ou 13% da massa total de
recursos destinados á Educação c apenus .6% do orçamento mundial da saú(le pública.
O montante cm dólares dos armamentos comprados pelas nações pobres subiu dc 1 bilhão e 600 milhões
em 1.960 para mais de 10 bilhões neste
ano. Um dos paises subdesenvolvidos
que hoje mais importam armas, o Irã,
apresenta os seguintes dados estatisticos (da ONU): 75% de analfabetos,
idade média de vida dc menos de 40
anos, 10 milhões de lavradores sem
terra e um médico para 48 mil habitantes.

¦!.¦¦

~^~—**o

Estados

'.".',_.''

•

Vi11»0

J^'^--^y^:r:::^^^^^

FrançaT. ¦$(^_S^_SSÍ^»»

yyy

''

'

Soviética.

':.<> ','¦; ¦
;"•¦¦«'¦ -yy 'i.V ..-.;;'%.¦'•_'¦

\\

\

\

Unidos

S^fê^y^^
Ws.

\

^yvs*<
//'' / A..L.\ v.bi.v Eg!r\
te yj0^ a

.-'/'

><

ss
te?
///¦!
//,/s.n.t,
Wà»V
X//

Y\\
\\\

As despesas militares
mundiais
eqüivalem a mais de 30 vezes o
montante total da ajuda econômica
oficial dada pelos paises desenvolvidos
às nações em desenvolvimento. Significa também o dobro dos gastos mundiais com a educação e o triplo em
relação à saúde pública.
Técnicos da ONU concluíram que
se verifica um retrocesso na ajuda
econômica aos países pobres sempre
que se registra uma aceleração na corrida armamentista.
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EI A <> URSS

Oriento Médio

os grandes fornecedores

o maior consumidor

espinha dorsal da corrida
armamentista é a competição entre EUA e URSS.
A apesar dos esforços
para
limitação de armas e dos malabarismos de Kissinger em busca da paz. Basta lembrar que
horas depois de Nixon ter assinado os tratados de Moscou em
1972, limitando armamentos esíratégicos, o Secretário da Defesa norte-americano
Melvin
Laird, declarou: "Os EUA vão
agora desenvolver outros tipo.,
de armas."
Atitudes semelhantes partem de Moscou, embora o
Kremlin não perca uma opor.unidade sequer para falar em
paz. Um relatório oficial norteamericano de outubro passado
informa que as vendas de armamer_tos dos EUA dobraram
nos últimos 10 anos, e que no
período 1961,71, o comércio
mundial.no setor atingiu 43 bilhões e 400 milhões de dólares.
Nesse período, Washington
exportou — segundo suas cifras
oficiais — armas no valor de
22 bilhões e 700 milhões de dólares; e Moscou, 14 bilhões e
700 milhões de dólares. Para a
China, entretanto, são os "social-imperialistas soviéticos" os
maiores exportadores de material bélico do mundo que
"transformam seus clientes em
vassalos econômicos."
Para se ter uma idéia dos
esforços armamentislas dos
EUA e dá URSS não é preciso
recorrer a informações secretas
ou a órgãos especializados em
estudos estratégico.., como o
Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres.
A simples leitura das coleções
dc jornais recentes traz sübsidios.
A 20 de fevereiro último, a
URSS testou — com êxito —
'"jguete
no Pacífico um
intercontinental de ogiva múltipla,
lançado de Tyuretan, na região
central do país, e que atingiu
as proximidades da ilha Mi-

chvay, após percorrer 8 mil quilómetros. O Pentágono acha
que se tratava do projétil SS-18
os militares qualificam de
que
"arma da
próxima geração", do
nesmo tipo dos foguetes norteamericanos Minuteman e Posèidori.
Três dias após os testes do
SS-18, os EUA concluíam —
também no Pacífico — as provas com o novo foguete marmar Harpoon, lançado de um
barco veloz modelo Hydrofoil.
Esses foguetes podem ser disparados também de submarinos
e de aviões patrulheiros com aicance superior a 65 quilometros.
No mês passado, os soviéticos testaram quatro novos
ICBM (três dos quais com ogivas múltiplas) que ficarão prontos para uso em 1975. Os técnicos norte-americanos logo souberam que esses mísseis podem
conduzir mais ogivas nucleares
'a maiores distancias e são mais
eficientes que os construídos pelos EUA. A URSS passou a adotar um método de lançamento
mais moderno que o norte-americano.
A URSS tem 1 560 ICBM e
seus' rivais, 1 054. Moscou, que
depois de muito tempo passou ¦
a desenvolver mísseis balísticos
lançados de submarinos, a perfeiçoóu cem deles e Washington, 656. O Serviço de Informações dos EUA afirma que em
poucos anos a URSS conseguirá supremacia no setor, com o
aproveitamento de novos misseis Delta.
Os EUA já instalaram ogivas múltiplas na maioria dos
ICBM e mísseis submarinos.
Por isso, seu arsenal de ogivas
estratégicas nucleares e bombas supera o soviético na proporção de 6 800 a 2 200 mas, segundo o próprio Pentágono, a
vantagem será logo desfeita. Os
projetos das duas superpotências para a próxima década são
usados e fabulosamente caros.

Saudita, Irã e
Kuwait acabam de fazer
vultosas encomendas de
ARÁBIA
armas. O Egito insiste
em seus pedidos dc armamentos soviéticos e já admite
comprá-los aos Estados Unidos.
A Síria exige mais material bélico da URSS e Israel, temendo
sempre ser varrida do mapa,
depende das armas norte-americanas para sobreviver. O Oriente Médio, assim, é hoje não
só um barril de pólvora como
também um precioso laboratório.
Quem tem petróleo nestes
tempos, está com tudo, principalmente armamentos. Por isso
os árabes, possuidores de notavel poder de barganha e compra, deixam boquiabertos os
centros abastecedores de armas. São os melhores clientes
porque, privilegiadamente, —paa
gam à vista em óleo,, cru
arma mais eficiente na atual
conjuntura de escassez (ou rigidó controle) de energia.
Compram tudo
Os contratos para obtenção de armas firmados pelos
sauditas nos últimos meses sobem a vários bilhões de dólares. Há duas semanas, a Arábia Saudita assinou compromisso de 260 milhões de dólares cem a emDresa norte-americana Raytheon Corporation
cara modernizar seus sistemas
de foguetes antiaéreos, em cinco anos. Foi a Ravtheon que em
1965, por 100 milhões de dólares. instalou o sistema de foguetes Kawk para os sauditas.o
No fim do ano passado,
Governo do Rei Faiçal encomendou 100 iates F-5E ao preço de 1 milhão e 600 mil dólares cada um. Ainda com os Estados Unidos, os sauditas negociaram aviões de transporte
C-130 (Hercules), mísseis antiaéreos Hawk, radares de defesa e 18 navios de guerra. Cerca
de 3 500 técnicos norte-americanos dão assistência à Arábia
Saudita, que tem pilotos treinando nos EUA. entre os quais
um sobrinho do Rei Faiçal.
Meses atrás, numa negociação muito discutida pela
imprensa parisiense (sempre
com protestos dos círculos próIsrael), a França vendeu aos
sauditas 38 Mirage-III, tanques
AMX-30, veículos anfíbios, misseis táticos (terra-terra e terraar), assim como metralhadoras.

A Alemanha Ocidental, recentemente, prometeu-lhes "ajuda tecnológica", onde fatalmente surgirão armamentos.
Economistas de Wall
Street já alertaram: a Arábia
Saudita logo terá mais reservas
monetárias que Estados Unidos Unidos e Japão juntos. Com
os sauditas à frente, alguns paises árabes poderão acumular —
até 1985 — mais de 120 bilhões
de dólares em reservas monetárias, o que lhes dará condições
de comprar o que bem entenderem, a começar pelas maiores
companhias petrolíferas internacionais.
Procligaliclàdé

iraniana

Apesar da fartura saudita,
o Irã vem fazendo as aquisições
de armas mais mirabolantes
entre os países do Golfo Pérsico.
O montante das importações
iranianas de armas era. em média, de 3,5 milhões de dólares
por ano no início da década
passada. Em 1968, subiu para
156 milhões de dólares anuais e
atingiu dois bilhões de dólares
com o lançamento do V Plano
Qüinqüenal em março de 1973.
¦De um ano para cá, todavia, as pretensões iranianas se
entusiasmaram muito, em funcão dos dólares excedentes que
entraram em seus cofres com
a crise mundial de combustível
e com a elevação do preço do
petróleo; Os mais conceituados
esoecialistas em corrida armamentista admitem que as encomenoas iranianas de armas nos
Estados Unidos e França, além
de outros fornecedores, talvez
alcancem seis ou sete bilhões
de dólares.
O The New York Times, de
27 de agosto de 1973, revelou
que os norte-americanos negociavam com o Irã moderno
equipamentos bélicos no valor
de 3 bilhões e 700 milhões de
dólares, e estudavam outros
contratos, para execução a cüífo prazo, no valor de 2 bilhões
de dólares.
Iraque, Kuwait e os emiratos pérsicos também se mexem, dirigindo fartas encomendas aos produtores de material
bélico. Le Figaro, de 14 de fevereiro passado, ocupou-se da
verdadeira guerra secreta do comércio de armas no Golfo Pérsico, "onde se verifica uma gibatalha econômica e
gantescà
'olítica."

Semanas depois da guerra
de outubro entre Israel e os árabes, os Estados Unidos abriram
crédito ao Governo de Telaviv
de mais de 3 bilhões de dólares
para renovação dos armamen(Os perdidos ou danificados durantc a luta. Enquanto isso,
Kissinger cuidava de suas geslões de paz. Egípcios e sírios,
para assegurar o equilíbrio, bacm afoitos às portas de seus
fornecedores.
Xa última quarta-feira, o
Presidente Richard Nixon apresentou ao Congresso o programa dc ajuda externa para o ano
fiscal que começa a l.P de julho
próximo, prevendo créditos de
assistência a paises do Oriente
Médio e do Sudeste Asiático no
total de 5 bilhões e 180 milhões
de dólares. O setor militar, ciaramente, não foi esquecido.
Um iiiostruárip
As batalhas da guerra de
outubro ofereceram excelente
paradigma da corrida armamentista, através da descrição
diária da imprensa. De um lado, os foguetes SAM soviéticos
c de outro os Sparrow e os Sitiewinter. que são equipamentos dos Phantom F-4, os mais
modernos aviões de Israel. Os
árabes iam de Mig soviético.
No Sinai, tanques egípcios,
fabricados pela URSS, alvejavam tanques israelenses, vendidos pelos britânicos ou norteamericanos. No Mediterrâneo,
as refregas eram entre lanchas
rráhcesàs de Israel e barcos sov:éticos e britânicos conduzidos
pelos árabes. Nos ares, lutavam
os aviões soviéticos da Síria e
do Egito; os norte-amercanos e
franceses de Israel: os norteamericanos e ingleses da Jorciania; os franceses da Líbia.
As perspectivas são sombrias nessa área. Os egípcios
não sossegarão enquanto náo
conseguirem os sofisticados arma men tos que há muito desejam. O perigo maior, contudo,
parece esboçar-se no Irã, que
deverá receber dos Estados Unidos bombas de laser e aviões F14 Tomcat ou F-15 Eagie, mater'ais que desiquilibrariam as
forças existentes.
Os norte-americanos responderam de modo reticente às
ne usa ções de que empregaram
o projeto da bomba infalível durante a guerra de outubro, como que confirmando tudo. Essa
brm.ba teria ido para o Oriente
Médio já com índice de perfeição de 70'- . obtido nas experiéncias realizadas no Vietnã.
Israel, além de grande consumidor de material bélico, converte-se em abastecedor de aigumas nações subdesenvolvidas, comercializando seus projetos ou revendendo armamentos importados obsoletos diante do poderio de seus vizinhos,
assistidos pela URSS. Israel
acaba de vender armas a países
centro-americanos e africanos.
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Uma bolsa sempre em alta
Europa
vendas em crescendo

indagarem a quantas anda o
equilíbrio de forças. E o The
Military Balance, 1973/4, publicado em setembro último peIo Instituto Internacional de
Estudos Estratégicos, de Londres, atesta um relativo equilíbrio, que, talvez, se tente quebrar.

Os
produtores de armas da
Europa, notadamenOS te França, Grã-Bretanha
e Alemanha Ocidental,
aumentam a cada ano suas
vendas aos países subdesenvolvidos, segundo as publicações
The Military Balance, 1973/1 e
Strategic Survcy (números
mais recentes), ao Instituto
Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres.
Os europeus apresentam
várias surpresas, como o volume de exportações de armamentos fabricados pela Suíça
que bateu todos seus recordes
em 1973 e destinou metade de
suas vendas ao Terceiro Mundo. O Governo de Berna não
consegue resistir às pressões
dos fabricantes e acaba cedendo, apesar dos protestos dos pacifistas.
Recorde na França
Os franceses também registraram um recorde de exportações de material bélico
em. 1973 e, como os suíços, venderam mais às nações em desenvolvimento. Estatísticas oficiais mostram que 270 mil pessoas estão empregadas na indústria de guerra da França.
Outra surpresa na Europa
é a posição da Alemanha Ocidental entre os seis maiores exportadores de armamentos de
todo o mundo e que só não
avança mais por causa das lieranças da II Guerra Mundial.
Os alemães ocidentais, esquecendo as promessas de Krupp
de. que jamais fabricariam ai'mas, detêm hoje o quinto lugar nas vendas, atrás dos EUÂ,
URSS. França e Grã-Bretanha.
A Europa é uma providenciai opção aos compradores que

porventura, enfrentem problemas com as superpotências.
Certos pruridos de alguns governantes desaparecem quando
podem dizer que recorrem à
Europa para diversificar as fontes abastececloras e que não dependem de Washington ou de
Moscou tanto assim como se
propala.
A Grã-Bretanha empenhase numa arrancada para reconquistar o terreno ultimamente perdido por alguns descuidos e, entre outras coisas,
envia agentes a várias partes
do inundo para oferecer foguetes Rapier (antiaéreos) ou
Scorpion (antitanques), submarinos, canhões de 105 milimetros, aviões e tanques Centurion, por exemplo.
As crimes mundiais
Os problemas mundiais de
matéria-prima levaram os europeus a se interessarem mais
pela colocação de armas, um
precioso meio de pagamento. A
crise de energia, particularmente, faz a Europa, de um
modo geral, despejar armamentos em áreas subdesenvolvidas
em troca de combustível.
As crises econômicas e as
possibilidades de paz com o
Leste reduzem um pouco o valor marginal das armas em território europeu, pelo menos teoricamente- Os mercados do
Oriente Médio, América Latina,
Ásia e África se encarregam da
demanda. Os europeus dispõem, sem dúvida, de hábeis
vendedores de material bélico
porque, acima de tudo, seu
know-how não nasceu neste
século.

América Latina
em busca de um equilíbrio
América Latina, alguns
acontecimentos políticos
NA registrados nos últimos
anos (ascensão de Salvador Allende, por exemplo) e outros mais recentes (guerra de
boatos entre Chile e Peru) geraram muitas inquietações militares que, como não poderia
deixar de ocorrer, tiveram repercussões nos gastos com arfilamentos..
Material

soviético

Perón e os chefes militares
argentinos, com certeza, recordaram que meses atrás a Junta de Governo de Santiago convocou várias classes de reservistas. Os boatos sobre preparativos bélicos se avolumaram
quando o Peru, com as portas
, americanas fechadas, recorreu
— ou teria recorrido ('?) — aos
soviéticos para obter armas.
Segundo

várias fontes oci-

dentais, desautorizadas pelo
Governo do Peru, este pais
comprou 200 tanques soviéticos
T-54 e outros armamentos. A
transação implicaria a presença em Lima de técnicos da
URSS, algo inédito na América Latina. As coisas se complicaram quando a Bolívia tornou
a levantar o problema de sua
saída ao mar.
• A reivindicação boliviana,
além de opô-la ao Chile e ao
Peru, tem a particularidade de,
por injunções jurídicas e históricas, jogar chilenos contra
peruanos. Todos negam quaisquer animosidades, porém os
mais fortes dos três — Chile e
Peru — parecem não esquecer
o velho adágio "se queres a paz,
prepara a guerra".
A questão, que provocou
alarma nas Chancelarias sulamericanas e contentamento
dos fornecedores de material
bélico, levou os observadores a

números

Já nos anos de 1967 a 1972,
a América Latina tinha invéstido cerca de 2 bilhões de
dólares (Cr$ 13 bilhões) em
armas pesadas, de acordo com
fontes britânicas e norte americanas. Os principais compradores foram, pela ordem, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia,
Peru e Venezuela. Cuba está
fora por causa de suas relações
especiais com a URSS.
Daquele montante. 35' o
couberam à Grã-Bretanha (navios de guerra e aviões); 22'. à
França (aviões Mirage e tanques): 11'. à Alemanha Ocidental (canhões e mísseis, principalmente): 10'< ao Canadá
(aviões). Os EUA ficaram com
13 % em conseqüência de uma
emenda de 1967, sobre ajuda
externa, proibindo todas as
vendas de armas sofisticadas.
No período de 67 a 72, a
França vendeu à América Latina 80 jatos Mirage, a Grã-Bretanha 40 Hawker-Hunters e o
Canadá 18 aviões (versão do
F-5). No ano passado, a notícia de que a URSS tentava colocar os Mig-21 no mercado laassustou os
tino-americano
EUA, que concederam crédito
ao Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia e Venezuela para a
aquisição de jatos F-5E.
O Brasil

militar da América Latina.
Além de 108 500 homens nas
Forças Armadas, tem 300 mil
milicianos populares voluntários, segundo o Governo de Havaná.
Há em Cuba mais de 200
aviões Mig (tipos 15, 17, 19 e
21) e um verdadeiro arsenal de
foguetes de diversos modelos.
Em 10 anos, a URSS cedeu aos
cubanos mais de 1 bilhão de
dólares em armamentos, cifra
que só não é superior devido à
enérgica reação dos EUA contra a presença de engenhos
muito sofisticados na ilha.
Informações de Montcvidéu, recentes, admitem que o
Uruguai vai gastar, em 1974,
27',;. de seu orçamento na defesa. Enquanto isso, o México
— com população 18 vezes superior à uruguaia e com área
10 vezes maior — tem apenas
pouco mais que o triplo cie homens das Forças Armadas do
Uruguai.
O México é um dos raros
países do continente que não
entra na corrida armamentista: seu orçamento militar não
chega a 1'-. do PNB. Na América Central, Honduras e El
Salvador vivem um trégua após
a guerra do futebol de 1969. Ao
Sul, Venezuela e Colômbia continuam com pendências territoriais, assim como o Equador
em relação ao Peru.
1'olonizar a Bolívia
No coração da América do
Sul, a Bolívia, dentro de suas
fraquezas, sofre sobressaltos diante de certas teses, como a do
General Pinochet que detendeu sua polonização ou da
revista Times, que em 1958
"diapontou a necessidade de
vidir a Bolívia e seus problemas." Nessa ocasião, o país vivia intensa agitação mineira.
A Bolívia tem extrema importancia por sua riqueza mineral e por ser a cabeceira dos
principais sistemas hidrográficos da América do Sul. A falta
de acesso ao mar causa permanentes problemas aos bolivianos que os refletem sobre os vizinhos. Como o Paraguai, a Bolivia é um centro de disputas
hemisféricas.

O Brasil pretende fortalecer seus armamentos, ende já
figuram um porta-aviões, navios de guerra equipados com
foguete, superjatos, mísseis
terra-ar (o Roland) e mísseis
terra-terra (o Cobra). Com a
compra de 48 caças F-5E, Tigre II, o Brasil gastou 85 milhões de dólares, isto é, 60'/ó
do limite fixado pelos EUA pa.ra toda a América Latina (150
milhões de dólares).
O Ministério do Exército
do Brasil, em recente publicaOs mais
ção, informou que o país reunidades
equipa suas grandes
procurados
militares seguindo uma oriendos armamentos
Alguns
tação criteriosa, que visa a aimais procurados pelos
cançar a modernização e a
consumidores são os seguintes:
promover, simultaneamente, o
Aviões
desenvolvimento industrial e
Norfolk FPhantom,
EUA:
tecnológico. Os modelos de
FSE Northrop, C-130
5E,
aviões já produzidos no Brasil
(Hércules), Skyhawk, Douglasservem de exemplo.
Phantom, F-14 Torneai, F-15
Eagle.
No dia 10 de outubro de
URSS: Mig, modelos 19,
1973. O Comandante da For21, 23, 25.
ça de Submarinos. ContraFranca: Mirage, modelos
Almirante Alfredo Karan,
111, lll-E, V
Grã-Bretanha: Hawkeranunciou que o Brasil poderia
Hunter.
comprar submersíveis nucleaCanadá: F-5.
¦res: "Fatalmente eles virão e
Tanques
que seja o mais breve possível" .
— afirmou. O Contra-AlmiEUA: M-60, M-47, M-4S,
rante disse que no momento é
M-113
mais interessante o Brasil
URSS: T-54, 77-55, T-34,
PT-76, M-1970.
comprá-los, para mais tarde
França: AMX-30, AMX-13.
desenvolver know-how nesse
Grã-Bretanha: Centurion,
setor.
Clüeftain.
RFA: Leopard
Os conlrasles
Mísseis
EUA: Spurroio, SideWinder,
A posição atual de Cuba,
Phoenix
M-7F,
México e Uruguai apresenta
Sam-5, Sam-6, .
URSS:
enormes contrastes. Levando-se
Sam-7.
em conta dimensão territorial,
França: Roland, Crolale.
Grã-Bretanha: Rapier.
população, PNB e outros fatores, Cuba é a maior potência

Ásia c África
novo exportador para
novo depósito
Ásia, o fato mais marcante é a progressão da
NA China, hoje a sexta potência mundial exportadora de
armas, à frente de vendedores
tradicionais como a Tcheco-Eslováquia e de outros fabricantes como a Itália e a Alemanha
Oriental. Os chineses, com tecnologia própria ainda que atrasada, investem em mercados
asiáticos e africanos com precos e juros baixíssimos e tempo
de pagamento a perder de vista.
Vietnã do Norte, Tailândia,
Paquistão, Tanzânia. Rodésia,
África do Sul e movimentos
guerrilheiros, como os das colónias portuguesas africanas,
são compradores de armas chinesas, muitas delas antigos modelos — soviéticos ou não — desenvolvidos nos últimos anos.
As pendências de fronteiras entre China e URSS são um importante fator da corrida armamentista na Ásia.
Outros são os temores da
Índia diante do fortalecimento
do Irã, cio Paquistão e, principalmente, da China e a guerra
do Vietnã do Sul, que não mudou muito depois dos Acordos
de Paris (uma das alterações
foi a saida do soldado norteamericano). As remessas de ar-

mas aos Vietnãs. por diversas
vias, ainda são maciças, conforme conceituadas publicações.
O Camboja igualmente
prossegue consumindo armamentos, enquanto no Laos se
nota uma retração em consequência do entendimento entre
as facções em luta. A grande
incógnita é o Japão. Resistirá
ele muito tempo às imposições
decorrentes da II Guerra Mundial e às proibições legais e morais de rearmar-se? Os belicistas começaram a manifestar-se.
A África é o principal depósito mundial de armamentos
democlés e constitui um mercado de relativa importância por
causa do elevado número de
países, cada um com suas Forças Armadas. Por mais inexpressivas que sejam, acabam
consumindo alguma coisa e
oferecem uma fatia, muito modesta às vezes, a todos os produtores mundiais ou revendedores de material de segunda
ou terceira mão.
Recentes denúncias, acoIhidas por órgãos sérios, indicam a presença na África de
irmãs usadas no Vietnã e no
Oriente Médio, muitas delas encaminhadas gratuitamente a
movimentos guerrilheiros, conforme os interesses das potèncias em jogo.
dn Sunday Times
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JORNAL DO BRASIL
ü
RIO DE JANEIRO,
DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 1974

Os minerais nao combustíveis
no e quilíbrio do poder econômico
últimos ttcs anos, ocorreu
uma mucl-nca dramática
NOS no mercado mundial de
uma matéria-prima básica
— o petróleo — cuja produção e
reservas encontram-se
altamente concentradas entre os
chamados paises em
desenvolvimento do mundo. Agora,
como parte da crise de
energia, os países desenvolvidos
do mundo se defrontam
com a perspectiva certa de custos
| de combustíveis muito mais
; altos nos próximos anos, e a
contínua ameaça de que
fornecimentos adequados venham
a ser retidos por motivos
;
políticos ou num processo de
barganha unilateral com
importantes países produtores na
famosa Organização dos
Países Exportadores de
Petróleo (OPEP)

¦ Inevitavelmente, surge a perBtinta se uma transformação semplhante não poderá ocorrer com
um ou mais dos minerais amplamjente negociados não utilizados
como combustivel. Do ponto-devista dos paises em desènvolvlmento que produzem quantidades substanciais desses minerais, essa trans-*
formação representa a esperança —
após sucessivos desapontamentos
com fluxos de ajuda, transferència de know-how. liberalização de
comércio e acordos internacionais
de produtos — de que agora possam ter êxito em obter dos paises
adiantados maiores recursos através da operação do mercado em
circunstancias diferentes; e possivolmente através de alianças que
imitem a OPEP. Inversamente, par_j os paises consumidores, essa
perspectiva poderá ser alarmante,
levantando o espectro de que além
dos preços astronômicos que têm
agora de pagar pelo petróleo ainda
tenham de enfrentar grandes aumentos para as outras necessidades
minerais, para não falar em ocasionalmente terem dc passar sem eles.
Qualquer que seja o angulo
adotado, os futuros termos de comércio dos minerais não combustiveis poderão ser de grande .significado para os paises individuais, para o equilíbrio global do poder económico no mundo, para o bem-estar de um grande número de pessoas. Até onde esta transformação
está a caminho?
. Não é uma pergunta que pode
ser respondida simplesmente ou
com firme convicção. Cada um dos
nove minerais importantes que serão examinados neste artigo — minério de ferro, bauxita, cobre, minério de manganês, chumbo, niquel, fosfato rochoso, zinco e estanho -- é afetado por fatores que
diferem bastante da situação do
petróleo, e principalmente dos outr.os no grupo.

Demanda
; Os nove minerais representam
85% do valor estimado da produção mundial de todos os minerais
não combustíveis: eles são também
minerais não combustíveis de inbresse de exportação para os paises em desenvolvimento, tendo repcesentado em 1970. 12% da.s expôrtáçõès conjuntas dos países em
desenvolvimento. Em comparação,
o petróleo em 1970 representou 31%
cl :ssas exportações.
No período entre agora e 1980,
segundo as atuais previsões do
Banco Mundial, a demanda conjunta desses minerais deverá aumentar a taxas parecidas com as
verificadas- nos últimos 10 a 15
anos. As necessidades dos países
cm desenvolvimento deverão auíüentar a um ritmo acelerado, compensando uma queda na dramátilica e recente taxa de crescimento da demanda japonesa de materias-primas. E há a crucial projeção global — agora talvez menos
certa do que teria parecido em outubro último - de que a atividade
econômica nos países da OrganizaÇão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 'OCDEi, que naturalmente são até agora os maiores consumidores, aumentará em
cerca de 5%, anualmente em termos
reais nesse período.
Naturalmente, este projetado
crescimento da demanda é desigual entre o.s minerais do grupo. A
demanda de bauxita, níquel e fosfato rochoso deverá crescer mais
rapidamente do que a atividade
econômica dc um modo geral. A demanda de bauxita deverá aumentar em 9% anuais 'mais rápido do
que qualquer outro mineral, inclusive o petróleo i, a de níquel em 6%
e a do fosfato rochoso tque na sua
maior parte é usado na indústria
de fertilizantes) em 5.5% anualmente (7% na primeira metade da
década, 4% dai por diante).
A demanda dr quatro impor.
tántès minerais, minério d» ferro,

de manganês, cobre e zinco, se exp and irá a taxas de 4% a 4,5% por
ano, enquanto as taxas dc crescimento de dois outros minerais considerados, chumbo e estanho, deverão ser consideravelmente mais baixas, previstas em 3% e 1,2% — cm
consonância com tendências que
já se estabeleceram para estas duas
mercadorias.

Reciclagem
Deve-se observar que estas previsões referem-se à demanda por
minério puro ou metal
primário
apenas; não incluem a demanda
por sucata — ou melhor, pressupõem que a recuperação das chamadas fontes secundárias representara aproximadamente sua atual
porcentagem de suprimento total.
Para a maioria destes minerais,
a sucata é na verdade uma importante fonte dc suprimento — 40%
a 45'. da demanda do ferro, cobre
e chumbo vêm destas fontes secundarias. Embora a proporção da demanda satisfeita por tais fontes seja tecnicamente discutível, um exame casuistlco das perspectivas para
isto, particularmente os incentivos
econômicos, não indica ainda que
as proporções de sucata na producão de alumínio nos Estados Unidos possam ser aumentadas da
atual pereentagem de 17% para
quase 45% sob uma politica ativa
de reciclagem. Há no momento
pouco incentivo para tanto, tendo
em vista que a bauxita é um mineral dos mais abundantes. Contudo, o pressuposto de que "não haverá grandes mudanças na reciclagem" poderá vir a ser errado, mesmo nos anos 70, já que o interesse
na reciclagem pode ser alimentado
não simplesmente pela economia
como também por considerações
ambientais para a.s quais a opinião
pública pode se tornar cada ve*/
mais sensível.
também
As previsões acima
não pressupõem grande mudança
nos índices de substituição — isto .
com base num exame em cada caso."
e dando também peso especial às
Esta
econômicas.
considerações
presunção também, embora justificável no momento, poderá ser falaz, tendo-se em vista que as tenciências na substituição são determinadas, entre outros fatores, por
imprevisíveis inovações tecnológicas no desenvolvimento e processamento de produtos.
O desenvolvimento cie processos
fotográficos sem uso da prata ou
de alternativas para o chumbo no
aumento das oet _nas das gasolinas,
por exemplo, poderá alterar a demanda e o quadro de preços para
estes metais, significativamente.

Substituição
A não ser na medida em que
um metal é simplesmente substituido por outro, desenvolvimentos não
previstos, tanto na reciclagem quanto na substituição tenderiam, naturalmente. a diminuir o crescimento
da demanda de novos recursos. A
longo prazo, ademais, uma terceira e mais poderosa força poderá eslar operando para reduzir a taxa
de crescimento na demanda de minerais.

consideravelmente mais baixos do
que aqueles projetados para os próxirhòs 10 anos.
Que dizer então da disponibilidade e preço? Em termos de capacidade de processamento, a realizacão dos aumentos projetados na
demanda não parece apresentar
sérios problemas, ou exigir, na verdade, Investimento extraordinário;
no caso do minério dc ferro, niqucl e, possivelmente, um ou dois
outros minerais, a capacidade existente ou a capacidade cm construção já é provavelmente suficiente
para as exigências de 1980.

Reservas
O quadro da reserva é mais diverso. Para rocha de fosfato, minerio dc ferro, bauxita, níquel c manganes, as reservas mundiais são
bastante amplas, sob qualquer cstimativa ias reservas provadas aumontaram sete vezes nos últimos
25 anos c são consideradas suficientes para durar pelo menos 250
anos. aos atuais niveis de consumo
e pelo menos 100 anos para uma
demanda que cresce exponencialmente: as reservas potenciais são o
triplo das reservas provadas c bem
distribuídas geograficamente i. O
cobre, chumbo e zinco situam-se
numa categoria intermediária, com
as reservas provadas agora suficientes para durarem pelo menos 30
anos no caso do cobre, e um pouco
menos para os outros dois.
Contudo, deve-se notar que o
cobre está sendo agora extraído
com teor de minério progressivamente mais baixo e. apesar disto,
os custos aumentam apenas moderadamente em termos reais, como
conseqüência de nova tecnologia
extrativa. (Por causa do controle
de poluição cada vez mais estrito,
os custos de fundição, em contraste, aumentaram substancialmente.
Entre os minerais significativos, os únicos cujas reservas são
restritas ou criticas são a prata e
o estanho. Explorações intensivas
não conseguiram descobrir novos
recursos de monta. Há. contudo,
enormes tesouros de prata nas
mãos de particulares, que podem
ser levados ao mercado com preço.s mais altos. No caso do estanho.
o crescimento da demanda já foi
forçado a diminuir até cerca de 1%
por ano através de substituição.
Finalmente, a longo prazo, o
potencial mineral dos oceanos se
torna relevante. E' claro que e
enorme, especialmente para o niquel, cobre, manganês e cobalto,
contido nos chamados nódulos de

manganês espalhados em vastas
áreas dó fundo do mar. E a tecnologia dc mineração no fundo do
mar parece estar chegando ao ponto dc exequlbilldadc a custo suportàvcl.

Preços
A politica de desenvolver os
recursos minerais do fundo do mar
complicada c até agora insolúvci.s. Mas há pouca dúvida de
que uma grande contribuição virá
desta fonte ainda dentro da vida
atualmente calculada das reservas
dc tais minerais como o cobre.
E isto nos traz aos preços. Para os principais minerais, estes foram excepcionalmente altos (especialmente em termos dc dólares)
cin 1973. Os principais fatores responsâveis por este fenômeno foram
(a) os reajustamentos monetários
i principio de 1973 I, inclusive a incerteza que precedeu os reajustamentos: (b) a coincidência dos
acentuados aumentos nas atividades industriais em todo os paises
desenvolvidos: <c> sérios problemas
de suprimentos em vários minerais
importantes decorrentes do problema de controle de poluição na indústria de fundição dos metais não
terrosos.
Cada um destes fatores era
temporário, o que sugeriria que os
aumentos de preço são. em geral.
de natureza temporária. Por outro
lado, o recente aumento dramático
nos preços do petróleo, e os resi1!tantes custos de energia, poderão
aumentar substancialmente o custo
e preço de alguns minerais processados — c, em casos como o da
bauxita, afetar o lucro dos paises
que operam o processamento primário.
Contudo, se olharmos para os
preços dos próprios minerais em
estado bruto, as forças econômicas
agora sugerem que estes serão menores, em termos reais, nos próximos anos do que em 1973. Se levarmos em conta como período básico 1907-1909, então pode-se estimar que apenas os preços da prata. zinco e rocha de fosfato subirão mais rapidamente que a taxa
dc inflação neste exercício; que o'
"indice dos
preços por atacado das
mercadorias transacionadas internacionalmente"
aumentarão
em
5.25% por ano entre 1907-1909 e
1930.

Estoífiies
Tendo-se em vista que os preços dos minerais são notoriamente

Esta força é a dinâmica da própria economia, e especialmente as
tendências dentro do atual grupo
de países desenvolvidos. A experiência histórica demonstra que na meelida em que uma economia cresce
e amadurece, suas exigências pela
maioria das matérias-primas por
unidade de PNB (sua intensidade
de uso) tende a declinar.
A evidência disso é mais clara
e mais convincente, é o caso do
aço, cuja demanda influencia as
tendências de vários minerais. Um
recente estudo pelo Instituto Internacional do Perro e do Aço (UFA)
descobriu que não ocorreu um aumento significativo na "intensidade
do aço" até que a renda atingisse
ICO dólares (aos preços de 19G3) per
capita, o nivel mínimo exigido para
que se possa esperar uma decolagem econômica.
Dai por diante, à medida
que se Instala a rápida industrial!zação, o consumo de aço é impelido
para cima mais rapidamente que o
PNB; afinal, contudo, num nivel de
renda de 2 500 dólares (CrS ....
16 250,001, a intensidade de neo começa a declinar, à medida que
o setor industrial se amplia para
esferas sofisticadas e o setor dc
serviços se expande em importância
relativa. Levando em consideração
o tamanho relativo daqueles mercados nacionais agora no nivel de
2 500 dólares, ou acima, e daqueles
que ingressarão ou permanecerão
no nível entre 300 a 2 500 dólares,
chega-se às taxas de crescimentos
projetados na demanda por minerais não combustíveis durante os
próximos 30 anos, que tendem a ser
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cíclicos e sem sincronização (dcvido cm grande parte a fatores dc
suprimento, tais como ciclos de investimento, greves e calamidades),
tal previsão não tenta descrever a
forma da tendência dc preços, apenas sugerir o nível gerai dc preços
no fim do periodo. Nesta previsão,
os preços da bauxita, níquel r
chumbo manteriam seus valores cm
lermos dc dólares constantes dc
1907-1969, enquanto os preços do
cobre e minério de ferro talvez diminuiriam c os de manganês e estanho cairiam significativamente.
Os preços da prata registrarão o maior aumento cm termos
reais, quase 50%, entre o fim da
década dos 60 a 1980, refletindo a
escassez crônica de nova prata.
e a fim de levar para o mercado
suficientes suprimentos dos estoques entesourados, que atendam às
necessidades industriais.
Os preços do zinco vêm, em seguida, com um aumento de cerca de
30% no mesmo periodo, como conseqüência de uma escassez da capacidade de fundição (não do minério) atribuível ao problema do
controle de poluição. No caso das
duas mercadorias na outra extremidade da lista, manganês e estanho, os preços reais poderão dimlnuir de sua base de 1967-1969 em
cerca de 30% e 20%, respectivamente, refletindo a pouca demanda (para o estanhol, excessiva capacidade atual ou potencial, e iiberações já aprovadas do estoque
americano.
Os novos objetivos de estoque:
requerem a liberação de 7 milhões
de minério de manganês, equivalente à produção total dos paises
subdesenvolvidos em 1971. O estoque de estanho americano é da ordem de 250 mil toneladas, comparado com o consumo anual mundial de 185 mil toneladas em
1970-72; 43 mil toneladas, equivalente a 80% do consumo médio
americano por ano, já foram aprovadas para liberação Imediata, e
a aprovação do Congresso para a
liberação de mais 157 mil toneladas
está sendo solicitada.

Mercado iiielástico
A liberação acelerada dos estoques- não comerciais de zinco dos
Estados Unidos, também, apesar de
seu volume mais modesto (equivalente a dois meses e meio do consumo mundial) talvez tenha um
impacto no mercado, mas, neste
caso, talvez um impacto sadio, pela
manutenção dos preços em conso-

Bension Varon «
Kenji Takeuchi
do Foreign Affairs

nancia com os preços dc produtos
substitutos, especialmente alumínio
e plásticos.
Resta considerar se, à luz do
notável sucesso conseguido pela
OPEP (Organização dos Paises Exportadores de Petróleo), desde 1971
cm alterar os termos de comércio
do petróleo (e recentemente em
suspender os suprimentos), um sucesso semelhante poderá ser conseguido pelas alianças dos produtores dos paises em desènvolvimento ricos cm outros minerais.
Obviamente, a atração politica
cm formar tal aliança existe. Uma
sensação de desapontamento com
seu tratamento pelos paises industriais é quase universal entre os
paises subdesenvolvidos. Para os
produtores de minerais, há ademais
(mesmo que para o petróleo) a sensação aguda de que seus minerais
não são renováveis, devendo, por
isto, produzir a maior rentabilidade possível e, se possível, ter sua
vida útil aumentada.
Dai porque é apenas natural
que os produtores procurem mudar uma situação em que, em geral,
os vendedores de minerais não
combustíveis estão competindo, difusos c desorganizados diante de
relativamente poucos e bem organlzados compradores em favor dos
paises consumidores.
Contudo, o fato econômico chave é que, embora a demanda para
a maioria dos minerais não combustiveis seja inelástica quanto aos
preços a curto prazo (isto é, não
reduzida em proporção aos aumentos de preço), isto não é necessariamente verdadeiro a longo prara. não certamente tanto quanto o
jetróleo.
Os cálculos baseados na expeliència histórica para o estanho,
alumínio e cobre, por exemplo, sugerem fortemente que, a longo
prazo, a queda da demanda mais
do que supera qualquer aumento de
preço, dc modo que a rentabilidade total para os produtores afinal
se torna menor que antes da mudança de preço.

Cartel
Embora a medida econométrica das inelasticidadcs de preço seja um processo delicado que leva
a estimativas diferentes dos casos
individuais, há pouca divergência
sobre o ponto mais amplo da elasticidade de preço a curto e longo
prazos.
As razões são de três ordens —
estoques, possibilidades de reciclagem e o uso de substitutos — nenhuma das quais, naturalmente se
aplica ao petróleo. Em primeiro lugar, a disponibilidade de estoques
tende a mitigar o impacto imediato
da restrição do suprimento. Os estoques, especialmente os dos Estados Unidos, há muito afetam o preço do estanho, e em menor escala
o manganês e o zinco.
Por outro lado, enquanto o petróleo é completamente dissipado
quando consumido, a sucata de metal reciclável é gerada continuamente nos principais paises consumidores, aumentando as já vastas
reservas das chamadas fontes secundárias. Em terceiro lugar, a possibilidade de substitutos representa uma ameaça real à manutenção efetiva de preços substancialmente mais altos. Tais elementos
podem substituir o mineral básico,
como fonte pára o metal, o próprio
metal, ou o produto que contém o
metal (por exemplo, a bauxita pode ser substituída por outros materiais na fabricação do aluminio,
o ahiminio pode ser substituído pelo estanho na fabricação de latas, e
as latas podem ser substituídas por
plásticos ou vidros).
Ademais, a distribuição das reservas mundiais se faz por todas as
oa.egori.as de Interesses econômicos e políticos. Os paises em desenvolvimento tèm 40 a 45% das
reservas de minerais não combustiveis, os paises desenvolvidos, 35%
e os paises de economia centralizada, 20 a 25%. Consequentemente,
um cartel de certos minerais formado só de paises desenvolvidos
seria Ineficaz, tendo em vista que
o suprimento fora do cartel seria
substancial, pelo menos a. médio
prazo.
Em suma, existem fortes fatores que parecem reduzir a exequlbilidade da proliferação de alianças dos produtores, tendo como
modelo a OPEP.

RIO DE JANEIRO
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"IMPEACHEMENT"
O

PROCESSO

DE
News & World Report

Da U.S.

l
Exatamente, que significa
iinpehchment?
O impeachiuent é a primeira de duas possibilidades consutucionaís oc se destituir o Presidente ou outro alto funcionário federal cio Executivo ou do
Judiciário. E' o caminho pelo
qual a Camara dos Representai)têi acusa ou responsabiliza um
alto funcionário.
impeachment é o mesmo
jjuc remover uma pessoa de seu
cargo'.'
Não. Muita gente usa esse
termo para significar o afastamento de um alto funcionário.
Eis ai um uso impróprio da palavra. Impeaehnient vem a ser
algo semelhante a uma denúncia
feita por uni Grande Júri — ou
.seja. uma acusação e não uma
condenação.
3
Então, comu o Presidente ou
uni alto funcionário c efetivamente afastado?
Isso pode ser feito pelo Scnado depois de a Camara dos Representantes votar o impeaehnient. Em síntese, a Camara
acusa e age como um promotor
público. O Senado torna-se uma
espécie de tribunal; Ele realiza
um julgamento e seus membros
fazem o papel de um júri.
<1
A votação cm cada uma das
Casas do Congresso exige maioria simples?
O impeaehnient pela Camara requer maioria simples dos
membros presentes. A condenacão pelo Senado, contudo, depende de dois terços dos membros presentes.

O impeucluntnil tio Presidente
Hichard Nixon c um dos assunlos
de que mais se fala atualmente. mas,
na verdade, pouco se sabe a
respeito dos iulvineados meandros
jurídicos a serem percorridos ale
a consecução da medida, que
pode resuilar no afastamento do
Chefe, de Governo dos Estados Unidos
O significado exato da palavra
impetielinitml no sistema norleamericano, o alcance da medida e os
complexos mecanismos na Câmara
dos Representantes — onde pode ser
aprovada por maioria simples —
e no Senado — onde sua aprovação
requer maioria de dois terços —
tudo c explicado em portnenores
na matéria preparada pela revista
l .S. Meivs & World R<'ixmt. dando
ao leitor uma visão completa
do problema
*

^s-f>*

V

Quais são as bases legais
para o impeachment?
Artigo 2.°, Seção IV da
Constituição: "O Presidente, o
Vice-Presidente e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão destituídos de seu cargo através de impeaclimcnt, e
condenação por traição, corrupcão ou outros graves crimes e
contravenção."
Existe alguma controvérsia
iioljrç o significado de "graves
crimes e contravenções?"
Sim. Há pouquíssima divergência sobre o significado de
traição ou corrupção. Mas a história dos impeacliments é caracterizada por intermináveis
sobre copio definir
querelas
"graves crimes
e contravenções."
Eles não são detalhados na
Constituição.
Os debates da Assembléia
Constituinte fornecem alguma
solução?
Na Assembléia Constituinte
de 1787, as discussões sobre as
causas do impeachment incluiara "malversação ou negligència no cumprimento do dever",
"traição, suborno ou corrupção",
"traição ou
suborno" apenas e
"má administração."
FinSímente, fei encontrada a fórmula que
hoje figura na Constituição.
8
O impeachment, no caso
atual, baseia-se principalmente,
na expressão "graves crimes e
contravenções"?
Correto. Recentemente o
Departamento de Justiça deu a
seguinte interpretação para isso:
"Há elementos convincentes
para arguir tanto o senso estrito
de que a violação da lei criminal é necessária, como o lato
senso de que certos "crimes poiiticos", não criminais, podem
justificar o inípcáchment."
9
((liai é o ponto-de-vista da
Casa Branca?
Em fevereiro passado o
Presidente Nixon afirmou: "Na
opinião dos conselheiros da Casa
Branca e de muitos constitucionalistas ... somente o delito penal do Presidente da República
dá margem ao impeachment."
Advogados da Casa Branca
acham o seguinte: O impeuchment do Presidente deve ser
aplicado nos casos mais graves
— crime citado na Constituição
ou delito penal contra as leis
dos Estados Unidos. O Presidentem estudado o impeaehnient:
apenas por crimes em que há
denúncia legal."
10
O Congresso tem um pontodc-vista mais amplo?

Sim, em algumas de suas
seções. Por exempló] na direção
da Comissão de Jusi.ca ci • Cr. ¦
mara, onde existem en as^n.antes dos dois Partidos e que
tem estudado o impeachment:
"A experiência americana nesse
terreno consagra o principio de
tjue a conduta passível de impeachment não precisa ser crj§
minosa... Algumas das mais graves violações do texto constitucional norte-americano podem
ocorrer sem violação dos dispositivos do Código Pena!... Na prátiea brita.lica e cm vários impcáciuucnls verificados nos Escados Unidos, o aspecto criminal
não foi levantado em nenhum
momento. A ênfase recaiu nó"
desempenho das funções: deterioração da integridade do cargo, descuniprimento dos deveres
constitucionais jurados, usurnação do Poder, abuso das prérogüilvas governamentais, impacto negativo no s'stema de
Governo. Claramente, esses motivos podem ocorrer em liipóteses onde não haja violação a lei
'mal."
11
Pode o Presidente sofrer o
impeachment por atos de seus
auxiliares?
um dos
James Madison
constituintes, dissx: "Entendo
que é absolutamente necessário
o Presidente ter poderes de destituir seus auxiliares. Isso o fará,
de uma maneira peculiar, responsável pela conduta deles e
o sujeitara ao impeachment,
caso permita que eles cometam
impunemente graves crimes e

contravenções contra os Estados
Unidos ou caso deixe de fisca1'zar o comportamento deles pa. a comer seus excessos." Essa
questão, todavia, não foi formalmente decidida.
12
O p cesso de impeachment
(cm sido usado com freqüência?
Não. Trata-se de um longo
e quase sempre penoso proccsAndrew
Io. Um Presidente,
donnsòn, e um membro da Sur ema Corte, Samuel Chase, soe:. .n i npeachmént. Nenhum
dos do'', entretanto, loi conde'ado. A ação teve inicio contra
¦'-:s outros Presidentes, além de
r.xon: John Tyler e Herbert
'íoover
— DOrém a Camara dos
;?lep;csentantes não aprovou o
i^ineachinent. Ao todo somente
13 impeacbments foram votados
psía Camara e apenas 11 deles
chegaram a julgamento, no Se•iado:; Quatro réus, todos Juizes
federais, foram condenados.
13
Que aconteceu no impcaehment de Andrew Johnson?
Contra ele houve acusação
dc "graves crimes e contravenções", com base em ressentimentos decorrentes da Guerra
Civil, Andrew Johnson estava
sob o fogo dos "reconstrutores
radicais", do Congresso, por
causa de sua atitude conciliatória com o Sul derrotado.
Quando cie, demitiu o Sccretário da Guerra, Edwin M. Stanton. em 1808. foi acusado de
violar o Tcnure of Office Act
que dava ao Senado o direito

de decidir sobre quem o Presidente podia destituir do Gabinete. Ele também foi acusado
de proferir discursos contra o
Congresso.
14
Qual a votação nesse caso?
A Camara decretou o impeachment por 128 votos contra
47. No Senado, contudo, a votaçáo foi 35 pela condenação e 1!)
pela absolvição — ou seja, exatamente um voto a menos que
os dois terços necessários para a
condenação.
ií

Lm peachment
na Câmara

15
Coino se inicia o processo de
impeachment?
No ca.so do Presidente, um
ou mais membros da Camara
apresenta a resolução de impeachment. O presidente da Camara tem três opções: li declarar a resolução impertinente; 2)
encaminhar a resolução; pelo voto da Camara, a uma comissão
de inquérito; ou 3i submeter a
resolução, diretamente, à votaçáo. o quç jamais aconteceu.
16
Se a Camara deseja abrir o
processo, que acontece usualmente?
A Camara notifica á comissão de inquérito as acusações
preliminares — como no caso de
Nixon. Neste século, essa tarefa
tem sido desempenhada pela Comissão dc Justiça que, no 1110mento, é composta por 21 democratas e 17 republicanos.
17
O funcionário federal, sob
investigação, tem o direito de
ser assistido por um conselheiro
durante os trabalhos da comissão de inquérito?
Eis 11111 assunto agora debatido. E111 alguns dos casos de impeachment nos Estados Unidos,
inclusive o de Andrew Johnson,
não foi dado es.se direito durante os procedimentos preliminares
da Camara. Em outros. 110 entanto, permitiu-se a presença de advogados de defesa nesses mesmos
procedimentos. Cabe à Comissão
de Justiça deliberar sobre essa
matéria.
18
Como a Comissão dc Justiça
tem <lc votar sobre o impeaehment?
Ela deve propor a toda a Camara reunida ou a resolução de
impeachment ou a recomendação
contra o impeachment. A resolução favorável inclui artigos que
justificam a medida, cada 11111
especificando as acusações. Os
membros da Comissão que porventura ficarem em minoria têm
o direito de apresentar seu relatório, que aparecerá junto do relatório da maioria, expondo seus
argumentos contra o impeacliment.
19
Suponha-se
que a Comissão de Justiça recomende contra
o impeachment. Isso encerra o
assunto?
Não necessariamente. A Camara ainda poderá decretar o
impeachment pela maioria dos
votos.
20
Se a Comissão propõe o 1111peachment, qual c o passo seguinte?
A resolução dc impcaehmcnt
é considerada privilegiada, ou seja, vai diretamente ao plenário
da Camara. Ela dispensa aprovação da Comissão de Normas,
como acontece' com a lei ordinária.
21
Há limites para o debate na
Camara?
com a prática
De acordo
atual, a Camara pode esgotar o
tempo usual de debate. Cada re'presentante
pode falar no máximo uma hora. A Mesa da Camara controla o tempo. Nos casos
precedentes, de impeachment, a
maioria dos oradores ocupou a
. tribuna muito menos que o tempo permitido.
22
O Presidente pode comparecer á Camara durante os dedebates?
Não. conforme os casos prececlentes. Nem ele, nem outro representante da Casa Branca.

23
A Camara vota cada acusaçáo cm separado, artigo por arligo?
Não, a Camara vota na resolução de impcaehmcnt cm bloeo, conforme os casos precedeutcs. Se a resolução é aprovada,
a Camara, então, seleciona alguns de seus membros (dcrioniinados managers) para eneaininhar o libelo ao julgamento do
Senado.
24
são
Como
escolhidos esses
managers?
Através de uma das duas
maneiras: li a Camara
pode
acolher a resolução permitindo
que o presidente da Casa nomele os managers; ou 2> o presidente da Camara os escolhe,
mas, em seguida, eles precisam
ser aprovados pelo plenário, em
outra resolução ou em outras
resoluções. Neste ('aso, cada manager deve ser aprovado por
maioria simples, em resoluções
separadas. Os selecionados têm
sido membros da Comissão de
Justiça, cm número dc três a sete, podendo eles pertencer a
qualquer dos dois Partidos.
JuJ gameiito
no Senado
25
O Senado entra cm ação
exatamente nesse ponto?
Sim. No caso do Presidente
da República, o Senado acusa
ao presidente da Suprema Corte
dos Estados Unidos (que dirigirá a sessão do Senado 1 o recede imbimento da resolução
peachment. O Senado encaminlia também
uma citação ao
Presidente da República, informando-lhe os artigos do impeachment e solicitando suas
respostas ás acusações. A citacão também notifica o Presidente da República para comparecer ao julgamento pessoalmente ou fazer-se representar por
11111 advogado.
26
O Presidente, então, pode
assistir ao julgamento?
Sim, se ele quiser. Ele ta.111bém tem o direito de comparecer como testemunha, mas nessa hipótese ele será submetido
a interrogatório, sob juramento.
Andrew Johnson não compareceu a seu julgamento.
27
Quanto tempo depois dc a
Camara votar o impeaehnient
começa o julgamento 110 Senado?
Nenhuma exigência é fixada
pela lei. No caso do Presidente
Andrew Johnson, o julgamento
foi iniciado cinco semanas depois.
28
Suponhamos que a Camara
neste
decrete o impeachment
ano, mas que o Senado não possa agir até 1 !)75, quando outro
Congresso será eleito. A Camara
precisará então começar novo
processo?
A Camara teria, nessas circunstanciais. cie escolher os managers de novo. O Senado, eontudo. poderia julgar o Presidente no próximo ano. sem qualquer
outra ação da Camara. Sc a Camara. todavia, não votar o impeachment neste ano, então, sim,
ela precisará iniciar o processo
novamente, se desejar ir adiante
com o impeachment em 1975
ou 1976.
2!)
Dc que modo o julgamento c
conduzi cio no Senado?
Na data marcada, o Senado
abre o julgamento ao meio-dia,
no plenário. O presidente da Suprema Corte presta juramento e,
depois, administra o juramento
Eles prometem
dos senadores.
fazer "justiça imparcial." As
normas sobre provas, fundamentalmente semelhantes á usadas
nos tribunais, serão interpretadas polo presidente do Supremo
Tribunal. Suas decisões, còritudo, podem ser derrubadas pelo
voto do Senado. Diariamente,
com exceção dos domingo-:, o Scnado se reúne como um júri. Assim prossegue até o término do
julgamento. O Senado, contudo,
durante o tempo que
poderá
ievar o julgamento - ocupar-se
de outras matérias em sessões
especiais. Os managers da Camara, agindo Como promotores
públicos, fazem a declaração iniciai. interrogam e voltam a inquirir as testemunhas, levantam
questões de ordem e emitem a

declaração final. Os advogados
do Presidente, por sua parte, dcsenipenhlírn funções similares.
30
O que acontece se o Presidente, invocando privilégios do
Executivo, recusa informações ao
Senado?
Dc acordo com recente parecer
do
Departamento de Justiça,
"uma confrontação
constitucional da mais alta magnitude"
surgirá sc o Presidente recusar
informações em matéria dc scgurança nacional. O Dcpartamento afirmou que não teve conhecimento dc nenhuma iniciativa federal para o impeachment,
onde o privilégio do Executivo
fosse invocado. Não há virtualmente, em conseqüência, nenhum precedente para servir de
modelo à ação do Senado, dizem
as autoridades, que pudesse envolver citações contenciosas e
mesmo prisões de testemunhas
no Capitólio.
31
Os senadores participam do
debate durante o julgamento?
Não, durante a tomada dos
depoimentos, que é aberta ao púlilico. Eles podem, contudo, apresentar questões por escrito ao
presidente da Suprema Corte,
que, então, as coloca ás testemunhas. No entanto, um pouco
antes de começar a votação sobre a condenação, uma sessão
secreta do Senado é realizada,
com entrada vetada ao público.
Ai. sim, os senadores podem dcbater a matéria, tendo direito,
cada um, de falar 15 minutos.
Náo são permitidas discussões
por tempo ilimitado, para eliminar a possibilidade de obstrução.
32
Como se fax a votação dccisiva?
No fim do julgamento; realiva-se a votação quando os senadores dirão simplesmente a favor
ou contra sobre cada artigo do
impeachment (se a votação parcelada for requerida pelos managers da Camara) caso o Presidente seja condenado por dois
terços dos votos dos senadores
presentes em qualquer dos artigos da resolução de impeaehment. ele será destituído de suas
funções,
33
() Presidente será destituído
mesmo sc ele for considerado
culpado em apenas um dos, suponhamos, cinco artigos?
Correto. Uma certidão autcntica da ata do julgamento será entregue em mãos do Secretário de Estado.
Se
for

o

Presidente
condenado

34
No caso de condenação,
quando o Presidente deixa seu
cargo?
Ele sai imediatamente. O Viçe-Presidente assume o cargo tão
logo preste juramento de posse.
35
Cabe recurso contra a eondenação?
Não. conforme a maioria dos
entendidos. Alguns juristas argumentam que, se houver irregularidade no processo de julgamento pelo Senado, o Presidente
poderá apelar á Suprema Corte
sobre esse fundamento. A jpinião dos juristas mais abalizados,
contudo, é contrária a esse argu mento.
36
O Presidente pode sofrer ouira punição do Senado?
Sim. De acordo com a Constituição. o Senado poderá proibi-lo de exercer qualquer funcão pública nos Estados Unidos,
remunerada ou náo.
37
Pode o Presidente condenado pelo Senado ser ainda levado
a um tribunal sob acusação dc
violar leis penais?
Sim. O Artigo 1". Seção III
"A
da Constituição estabelece:
entreparte condenada poderá,
tanto, ser passível de acusação
formal, novo processo, juígamento e punição, conforme a lei."
38
O Presidente condenado tem
direito a pensão do Governo?
Segundo uma lei aprovada
em 1958. ele náo pode receber
pensão por seu serviço presidenciai. Ele contudo, poderá habilitar-se a uma pensão do Governo
por outro serviço federal, como,
por exemplo, ter sido membro do
Congresso antes dc tornar-se
Chefe do Executivo nacional.

RIO DE JANEIRO,
D
JORNAL DO BRASIL
DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 1974
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Miem m
Cimise do putvólvo
Perspectivas japonesas
Historia Contemporânea do
Japão pode ser dividida em
duas fases: antes e depois da
A
crise do petróleo. Importando
99.7'-; deste combustível, do qual 80'I
se destina a uso industrial, o Japão
foi visceralmente atingido pelo embargo árabe c disto resultou uma inteira
remodelação de sua situação política,
econômica e social,
Reaproximacáo com a URSS, afãstamento da área de Influencia norteamericana, redução drástica do indice de crescimento econômico, ameaças de desemprego generalizado e até
mesmo enfraquecimento do Partido
majoritário foram algumas das conseqüências imediatas. A longo prazo.
as perspectivas ainda são nebulosas,
mas .convém lembrar a lição da História: foi devido exatamente à falta
critica de matéria-prima que o Japão deflagrou Pcarl Harbour.
Apesar da década de 70 ainda cstar em sua primeira metade, ela até
agora se mostrou bastante desfavorável ao Pais do Sol Nascente. William
J. Barns, membro do Conselho de Relações Exteriores em Nova Iorque, assinala. na revista The World Today,
que a desvalorização do dólar em 1971.
pegando de surpresa os japoneses, enfraquecéu a posição norte-americana
de nação protetora do Japão e fez oscilar o status econômico internacional
que permitiu aos japoneses prosperarem.
De um momento para outro, graças à súbita decisão de Nixon. os procintos japoneses tiveram seu custo aumentado no mercado exterior, dimimiindo. assim, sua capacidade competitiva. A crise do petróleo só traumatizou mais ainda a Nação, justamente
num momento em que ela se envolvia
em uma série de crises internas (superpopuíação, poluição, ausência quase total de previdência .social, etc).
Deste modo. só restou aos japoneses
questionar a sua crescente auto-suficiência e sua atitude de colocar em
compartimentos separados a economia
e a política internacional.
A primeira reação japonesa ao
embargo árabe foi a de enviar o Vice-

Primeiro-Ministro Mikl ao Oriente
Médio — área até então negligenciada pelo programa japonês de ajuda
externa — em busca de uma posição
árabe pró-japonesa. Em troca do oferecimento de investimentos em larga
escala, da tecnologia e do endosso japonés à Resolução 242 da ONU (que
prevê a devolução aos árabes das terras tomadas por Israel em 19071, Tóquio conseguiu que os árabes concor-'
da.ssem em suprir suas necessidades
petrolíferas.
Outro passo foi a tentativa de divcrslficar as relações econômicas japohesas, o que não é fácil num mercado onde 35% das exportações vão
para os Estados Unidos, 12%. para a
Europa Ocidental, 30';; para a Ásia
não comunista e o restante para áreas
as mais variadas. O comércio com a
China e a URSS está crescendo, mas
até agora só responde por 5';; do total. Como Tóquio pretende manter
suas relações com a URSS e a China
equilibradas, as aberturas económicas ficam por isso um pouco limitadas.
Até recentemente, o relacionamento do Japão com os países sócialistas era bastante critico. De algum
tempo para cá. entretanto, como observa James Simon, da Universidade
da Califórnia do Sul. para a revista
The World Toda;/ — os japoneses
vêm tentando imitar a Ostpolitik alemã. Como na política de reaproximação de Willy Brandt com a URSS, o
Primeiro-Ministro Tanaka espera que
a cooperação econômica sirva de base para resolver a questão territorial.
Os territórios japoneses que passaram para a URSS com o término da
II Guerra Mundial são as ilhas KuriIas. arquipélago no mar de Okhotsk,
cuja extremidade Sul é avistada a
olho nu de território japonês. Apesar
de não serem extensas e nem possuiestratégica dos
rem a importância
territórios perdidos pela Alemanha, as
ilhas Kurilas constituem um foco de
tensão nas delicadas relações niposoviéticas i no ano passado, cerca de
1400 barcos com 12 mil pescadores
japoneses foram apresados pela autondades soviéticas, que não admitem
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12 mique se ultrapasse o limite de "águas
lhas estabelecido por elas como
territoriais").
De um lado. os japoneses não admitem perdê-las, argumentando terem sido cedidas ao Japão pelo Governo Imperial Russo, em troca das
pretensões nipònieas à península de
Sakalina. em 1875. Além disso, a devolução da ilha de Okinawa pelos Estados Unidos só veio reforçar o desejo japonês de reaver seus antigos territórios.
Os soviéticos se defendem enumerando argumentos jurídicos, históricos e ideológicos. Para eles, a
ocupação das ilhas está de acordo com
o Direito Internacional, pois "com o
fim da II Guerra, o Japão perdeu sua
soberania sobre elas." Além disso,
clamam pela primazia da descoberta,
exploração e colonização das disputadas ilhas, visitadas pelos russos desde o século XVIII. E, em última análise, Moscou não aceita que "uma Nação capitalista tenha motivos legitimos."
Segundo os soviéticos, a questão
territorial nada mais é que "uma tehsão forjada pelo Primeiro-Ministro
Tanaka para distrair o povo japonês

J.

de suas numerosas dificuldades internas." Mas sob este aspecto os japontses se mostram unidos. Alé o Partido
Comunista japonês exige a devolução
das Kurilas e um dos prováveis motlvos que explica a posição soviética está em suas relações com a China. Os
chineses também têm questões tnrritoriais com a URSS e ficaria muito
difícil aos lideres soviéticos justificar
a concessão de territórios aos capitar
listas japoneses num momento em
que embargam as pretensões chlriesas.
Todos estes contratempos, no cntanto, são neutralizados pelo atraente paraíso que os soviéticos têm a ofe.
recer: a Sibéria. Com vistas a facilitar
o seu acesso às jazidas petrolíferas
russas, o Japão tem-se mostrado particularmente interessado no financiamento. assistência técnica e .fornecimento de material necessário à construcão de um oleoduto transiberiano
de aproximadamente 6 mil km.
As primeiras propostas russas
prometiam 40 milhões de toneladas
anuais de petróleo ao Japão. Quando
os capitais norte-americanos se mostraram também interessados no investimento. a promessa soviética reduzlü-se para 25 milhões de toneladas anuais. Ainda assim, os japqneses continuaram' atraídos pelas negociações, valorizadas diante do embarao árabe.
O único trunfo japonês para enfrentar suas questões territoriais c
petrolíferas com a URSS está na necessidade soviética de isolar política,
econômica e estrategicamente a China continental. Com o apoio ativo
do Japão, a URSS conseguiria completar o cordão sanitário imposto aos
chineses através da incha e da Repúblicad de Bengala. Por ora, o Premicr Tanaka recusa-se a participar
do plano soviético de Segurança Coletiva para a Ásia. Desse modo. não
se incompatibiliza nem com os Estados Unidos e nem com a China, mercados que não pode desprezar.
Resta agora saber por quanto
tempo este trunfo resistirá ás necessidades japonesas de um consumo vital de petróleo.
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Doces lucros
para os
produtores de
açúcar dos EUA
produtores de açúcar norte-americanos
estão vivendo uma fase de feliz expectativa:
o preço do produto atinge niveis recordes e
OS a demanda mundial revela uma tendência
nitidamente em alta. Ne começo de dezembro do
ano passado, o preço interno para o açúcar bruto
era de 11 çents a libra. Hoje. está cotado a 17.08
cents. enquanto nos mercados mundiais seu valor
sobe a mais de 20 cents a libra. Somente na Flórida,
a safra de açúcar deste ano deverá estar orçada em
275 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de dólares a mais cio que o valor da colheita obtida em 1973.
Os principais agentes de Nova Iorque, informa
a revista Business Wcck. acreditam que os preços
continuarão em alta, mesmo no caso de a produção
mundial atingir 80 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 3,2% comparado à do
ano passado.
— A maioria dos especuladores está agora fora
do mercado e os suprimentos permanecerão bastante contidos durante o verão. O que acontecerá,
então, dependerá basicamente da produção de açucar de beterraba e da procedente do Brasil, afirma
Antônio Falcon. vice-presidente da Amerop Corp,
uma empresa exportadora e importadora de açúcar, estabelecida em Wall Street.
Enquanto isso, um porta-voz da Czarnikow-Rionda Co., outra importante empresa norte-america"esna ligada ao ramo açucareiro, comenta que a
cassez mundial de açúcar no decorrer do primeiro
semestre de 1974 será a mais séria desde a Segunda Guerra Mundial" e que "os aumentos esperados
das produções do Brasil e da Austrália serão margiríais". Em 1973, o Brasil produziu cerca de 5,7 miIhões de toneladas de açúcar, exportando perto
De acordo com as
de 3 milhões de toneladas.
atuais previsões, a oferta de açúcar brasileiro ao
mercado internacional em 1974 será .semelhante à
do ano passado, sendo absorvido pelos consumidores internos o aumento da produção que, segundo
as primeiras estimativas, deverá ser de 5%, atingindo a faixa de 7.25 milhões de toneladas.

Cotas domésticas

Economia
A nova realidade dos países industrializados
crise de energia desencadeou
no mundo ocidental um processo de transformação cujas
\
conseqüências são ainda dificeis de serem avaliadas. O encarecimento brutal do petróleo e .das materias-primas em geral — registra o
Journal de Gcnèvc — somado ao fim
de um booni conjuntural e a uma
onda inflacionária sem precedente,
deixa os paises industrializados vulneráveis, as organizações sindicais inquietas, os chefes de empresa na defensiva e os economistas perplexos.
Dentro dessa ótica, o diário suiço ptib'icou uma série de artigos em que são
analisadas as economias internas de
cada um dos seguintes paises intíustrializados: EUA, Itália, Japão. Franca. Grã-Bretanha, Alemanha Federal
e Suica.
Nos Estados Unidos, a retomada
dos negócios já foi iniciada, mas a infiação continua a ser uma ameaça.
Depois de ter um começo de ano dificil. a economia americana parece ter
entrado em nova fase de expansão no
curso do segundo semestre. Esta retomacia, mais precoce do que fora prevista, tornou-se possível em grande
parte em conseqüência do fim do embargo árabe. A retomada da conjuntura parece se realizar ali segundo um
esquema bem pouco americano: com
prudência, Shultz, o Secretário do
Tesouro que se demitiu, declarou-se
contra o uso de estimulantes fiscais.
Industriais, financistas e membros da
administração mostram-se. porém, de
icordo sobre a validade do principio
segundo o qual a expansão da capacidade de produção americana é "o
melhor dos remédios contra a inflação. e seguramente o mais aceitável",
Mas eles próprios têm consciência dos
limites dessa política: uma retomada
muito agressivi da conjuntura agravaria as tensões infacionárias, mais
do que aceleraria o retorno a um crêscimento real. Trata-se, adverte o Mor.
gan Guaranty Trust, de "evitar os excessos que caracterizaram a retomada
de 1972".
A economia italiana notabilizouse, em 1.973, por uma melhoria no piano interno e por unia profunda degradaçào no plano externo. Ano dificil. ao qual poderá suceder um ano
mais difícil ainda. A Itália se encon-

tra diante dos mesmos problemas que
seus vizinhos — inflação c crise de
petróleo — mas dentro de um clima
de incertezas políticas permanente.
Durante o ano de 1973. a taxa de infiação atingiu oficialmente a 10.8%.
apesar de um congelamento de preços,
mas pode ser estimada na realidade
em 12.5%. A situação externa da Itália piorou rapidamente: a balança comercia! fechou com um déficit de
3 267 bilhões de liras, agravando um
balanço de pagamentos já minado peIas saídas cie capitais que fogem da
desvalorização de uma lira flutuante.
O desequilíbrio do balanço de pagamentos foi, porém, atenuado por um
amplo recurso a empréstimos externos.
O Japão enfrenta no ano fiscal
1974-75 um clima difícil. A crise do
petróleo e o encarecimento das materias-primas só vieram agravar uma
situação que já era séria. Os preços
no varejo subiram 17% em 1973. Para
frear uma inflação galopante, o Governo Tanaka montou uma política
orçamentária e monetária dura. O
projeto de Orçamento para 1974-75
prevê uma estabilidade quase total
das despesas públicas, em relação ao
aumenano precedente,
'a ao passo queano
30% de um
tos de 20%
para
outro eram considerados normais. A
política monetária é agora de uma
austeridade impiedosa. As consequências não se fizeram esperar: a liquidez na indústria chegou a seu nivel
mais baixo desde 19(35, e as falências
se precipitam em ritmo recorde. Para
remediar a situação, sem renúncia à
política de estabilização, o Governo
lança mão de um velho e provado recurso: novo boom de exportação está
sendo preparado. Os economistas japoneses têm tanta confiança em seu
êxito que, em suas previsões, está uma
balança comercial novamente excedentária cm 1974.
Desde o inicio dos anos 70, a economia francesa vinha registrando
uma taxa de crescimento vigorosa e
sobretudo regular. As perspectivas lhe
eram tão favoráveis que alguns destacados economistas prediziam para a
França, para o fim do decênio, nada
menos do que o primeiro lugar entre
a.s potências econômicas da Europa,
Mas, a partir do fim de 1973, as nu-

vens começaram a se acumular no liorizonte: a inflação chegou a 3% -nos
dois primeiros meses de 74, ou seja,
18% sobre uma base anual. O suplcmento da fatura a ser paga pela
França, em petróleo, chega este anu
a 26 bilhões de dólares. Nos dois prlmeiros meses de 74. sua balança cotnercial acusou um déficit de 2 bilhões
de francos, quando durante o ano de
73 obteve um excedente de 6,8 bilhões
de francos. O Governo francês realiza
uma punção sobre o consumo domesüco c faz concorrência severa nos
mercados externos.
A Grã-Bretanha sofre, simultaricamente, de todos os males econômlcos Imagináveis: um balanço de pagamentos em déficit recorde, a inflação
mais virulcnta d'a Europa e um inicio
de recessão devido às restrições de
energia e às compressões orçamentarias. Os industriais Ingleses estão vendo crescer todos os dias suas preocupações de tesouraria. Suas margens
de beneficio devem baixar este ano.
Em numerosos setores, os planos de
investimento são revistos em baixa,
assim como os programas de engajamento de pessoal. O horizonte é me-

nos sombrio no que diz respeito ao
balanço de pagamentos. O esperado
crescimento das exportações não se
deve apoiar sobre vigoroso crescimento da produção, mas sim, principalmente, sobre uma estagnação prolongada da demanda interna. O custo de
vida poderá aumentar 20%. este ano,
ao passo que o PNB não crescerá praticamente nada, em termos reais.
O Governo da Alemanha Federal
deve enfrentar duas prioridades contraditórias: contenção dos preços e
garantia de emprego. O fim de 1973
foi marcado pelo agravamento das
tensões inflacionárias. O Gabinete de
Brandt passou então a se preocupar
ainda mais com a contenção dos precos, Esforça-se o Gabinete para que
a taxa de inflação não passe este ano
dos 10%. Não querendo intervir diretamente sobre os preços, o' Governo
conta com a livre concorrência para
moderar o apetite das empresas. Trata. por outro lado. do agir sobre a
demanda interna, operando puhções
fiscais seletivas sobre os lucros, sem
afetar com isso as despesas com equipamentb, No entanto, a força da economia alemã, seu poder de exnortar.
o levantamento de certas restrições
nodem provocar um afluxo de capltais. Um rápido aumento da liquidez
do mercado monetário poderá então
abalar a política restritiva de Bonn c
nrovocar uma explosão de tendências
Inflacionárias.
Na Suiça, apesar de uma acalmia
conjétural, a Inflação permanece, de
longe, na primeira Unha das preocunacões que acometem a economia
do país. Nota-se. de maneira cada vez
mais clara, que, contrariamente à
maioria dos paises industrializados, a
Suiça chegou agora bem perto dos
Hmites de seu crescimento: todo esforço, emnreenclido para alimentar a
oferta, em resposta ao aumento incxorãvel dos principais componentes da
demanda, tem por efeito aumentar as
tensões que se exercem sobre o sistema econômico helvético. E o problema
é tanto mais grave que pesadas "faUiras", há demasiado tempo negltgenciadas — equipamentos rodoviários,
previdência social, etc. -- pesam agora
sobre a economia pública e privada da
3uiça, condenada, deste modo. a uma
expansão cada vez mais ilusória.

As vendas e os ganhos dos produtores norteamericanos de açúcar começaram a mostrai- os
efeitos dos preços cm alta. A US Sugar Corp.. o
único produtor cujos estoques são comercializados
publicamente, registrou um lucro liquido de 16 milhões de dólares em transações que totalizaram
77,8 milhões de dólares durante o ano fiscal terminado a 31 de outubro último. No ano anterior, a
empresa havia lucrado apenas 6 milhões de dólares
para um total de 48,9 milhões de dólares em seus
negócios.
As perspectivas de ganhos extras para os prodütores serão ainda maiores caso o Congresso dos
Estados Unidos aprove a elevação das cotas domes-,
ticas, determinadas pelo Sugar Act de 1948. e que
deverá ser revisto este ano. O Congresso, adianta
Business Week, está propenso a concordar com a
elevação das cotas, porque teme que os preços altos
externos possam afastar dos mercados norte-americanos os produtores estrangeiros. Por este motivo, diz o Deputado W. R. Poagc iDemocrata-Texasi,
presidente da Comissão de Agricultura da Câmara,
o Congresso provavelmente consentirá que os produtores da Flórida e Louisiania aumentem sua colheita de 1,7 milhão para 1,9 milhão de toneladas
no próximo ano.
A cota para o Texas — onde a safra foi prejudicada pelas geadas — deverá passar de 100 mi!
para 150 mil toneladas. Os produtores do Havaí
permanecerão com a mesma cota: 1.1 milhão de toneladas anuais. Os produtores de açúcar de beterraba, responsáveis por 30% do açúcar consumido
no mercado interno norte-americano, deverão ser ¦
autorizados a aumentar sua produção de 3,7 milhões
para 3.9 milhões de toneladas. Por outro lado, revela
o Deputado W. R. Poage, a cota de Porto Rico será
reduzida de 855 mil para 300 mil
possivelmente
"em virtude de
toneladas,
problemas trabalhistas".
Quanto aos cerca de 30 países autorizados a vender
açúcar aos Estados Unidos, estes também deverão
ter as suas cotas diminuídas.

O problema dos preeos
O motivo mais importante do Sugar Act, explica
Business Weck. é assegurar aos consumidores norle-amcneano.s um suprimento adequado de açúcar,
a preços módicos, além de proteger a indústria nacional e promover as exportações do pais.
O problema real, entretanto, é saber se conseguiremos motivar os'fazendeiros a aumentarem
sua produção de beterraba, quando os preços do
trigo, milho e soja estão em alta. afirma Thomas
Mut-phy, da U. S. Sugar Association.
Os produtores de açúcar de beterraba desejam
emendar o Sugar Act, para que o seu preço seja
fixado em relação ao de outros produtos. Já os produtores de açúcar de cana têm outro tipo de preocupacão: encontrar terras para aumentar a producão e incrementar a atual capacidade de benéficiamento do açúcar. Nelson Fairbanks. vice-presi"Esdente da Flórida Sugar Cane League explica:
tamos utilizando toda a nossa capacidade de beneficiamento do açúcar. E cada usina nova exige
uma despesa mínima de 40 milhões de dólares . A
advertência final fica por conta de John B. Boy,
presidente da U. S. Sugar:
Os produtores de cana-de-açúcar pensarão
duas vezes sobre os gastos provocados por uma cara
usina de moagem quando eles não sabem qual será
o comportamento dos preços do açúcar daqui a dois
ou três anos.

