
Tempo bom, com nebu-

losidiidc no final cio pc*
riodo. Temperatura ostá-

vel. Visibilidade boa. Ma-

xima: M.2 (Jacarepaguá,
tng. Dentro e Penha). Mi-

nima: 16.8 (Realengo).

(Dot. no Cad. de Classif.)
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5. A. JORNAL DO BRASIL, Av.

Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 - End. Te-

legráfiço: JORBRASIL — Telex

números 601, 674 e 678.

Sucursais: Sdo Paulo — Av.

Sao Luis, 170, loia 7. Tel.:

257-0811. Brasilia - Setor
Comercial Sul — S.C.5. —

Quadra, 1, Bloco 1. Ed. Cen-

trai 6° and., gr. 602-7 Tel.:

24-0150. B. Horizonte — Av

Afonso Pena, 1 500, 7.° and.

Tel.: 22-5769. Niterói — Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705/713 — Bd. Alberlo Sabin
— Tel.: 722-1730. Administra-

çáo - Tel.: 722-2510. Porto

Alegre — Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4.° andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 5/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife — Rua

Sete de Setembro, 42, 8.°

a n a a r, Telefone 22-5793.
Correspondentes: Manaus,

Belém, São Luis, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

íngton, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Bogotá.

PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara e Estado do Rio:

Dias úteis  CrS 1,20

Domingos  CrS 1,80
São Paulo e Minas Gerais:

Dias úteis  Cr$ 1,50

Domingos ••¦• Cr$ 2,00

ES, SC, PR, RS, GO DF, Al,

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

Dias úteis  CrS 1,50

Domingos Cr$ 2,50

CE:
Dias úteis  CrS 2,00

Domingos  CrS 2,50

MA, AM, PA, AC, PI • Terri-

tórios:
Dias úteis  CrS 2,50

Domingos  Cr$ 3,00

ASSINATURAS - Via lerres-

tre em todo o território na-

cional:
Semestre  CrS 200,00

Trimestre  Cr$ 100,00

Postal — Via aérea em todo

o território nacional;

Semestre  CrS 400 00

Trimestre  CrS 200,00

Domiciliar — Somente no Es-

tado da Guanabara:

Semestre  CrS 225,00

Trimestre  CrS 113,00

EXTERIOR (via aérea): Améri-

ca Central, América do Nor-

te, Portugal c Espanha:

3 meses  USS 113.00

6 meses  USS 225.00

América do Sul:

3 meses  USS 50.00

6 meses USS 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

A FIRMA SUELI PESSOA DA
SILVA, estabelecida a Rua da
Est-efa, n<? 105, esaueceu num
taxi os seus livros Diário e
Rcq. P.ig. do I. S. S. e talões
de N. F. do n° 751 à 1550.

ATENÇÃO - Foi extraviada a
píaque-a de identificação d:
chassi n° BV022365 e d= mo-
tor BV022502 pertencente a cí-
mloneía Volkswagen, azuí, tipo
jarcineira, ano 1970 c h a pa
GBCC8724. A quem encontrar
favor tei. 244-5515, Snr. Hélio.

EXTRAVIOU-SE titulo e carteira
n° 5E2 de sócio proprietário*late 

Club do Rio de Janelrc
oo Sr. Adalberto Ferreira dc
Valle. Informar tel. 246-3*174.

EXTRAVIOU plagueta de ident.
do VcAs 1968 -- Motor
BF-150592 chassis B - 847731.
Empl. GB. nome - Maria José
da Almeida. I.F.P. - 690481.
Av. Nelson Cardoso 1145.

FOI EXTRAVIADO Titulo Flumi*
nense Foolball Club n? 758.
Quem a encontrar por favor
telefonar 254-2949.

FORAM EXTRAVIADOS os livros
de entrada de mercadoria n°s
1.2 e 3 d.i Firma Paulo Piran-
da, insc. n? 187095.03 na Rua
Joana Angélica, lOB-CJpancma.

FOI ESQUECIDA no interior de
um táxi, no traicto do Travessa
Aímerinda Freitss — Madureira,
uma pssta conlcndo notas fis-
ca.s de compres pertencentes
a Usina Evancielisla Lida. —
CGC 33.983.354,001, para a
Rua Nabuco de Araújo, 349,
favor telefonar 390-2221 ou

_3904 223:

PERDEU-SE - Titulo proprietário
lourng Club do Brasil numero
12458 do Sr. Evaristo de An-
d'ade Valente.

PERDEU-SE a carteira profissio-
nal n° 1369-D do C.P.E.A. da
2a. Região de propriedade do
engenheiro civil FERRUCCIO
SÉRGIO PAGANEILI TONIN
Pede-ãe a ciuem a encontrou
telefonar para 252-2930. _

PERDEU-SE carteira Crea n? 2095
AP 13a região. Quem achar
favor entregar na R Ipiranga,
119 - Laranjeiras tel. 265-2990.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

A COZINHEIRA - Preciso para
3 pessoas de alto tra'amer,:o
alto salário* Av. Cop*c*ba-
na, 534 ap. 402.

AGENCIA GUACIRA - Oferece
babás cop. coz. arrum. mot.
banqueteiras t. serv. etc. com
•doe. • ref. Tel. 235-7376. __

ARRUMADEIRA" Rua. Republica
co Peru 380 801. Documentos.
Referencias. Paga-se bem.

AGENCIA SELMAR~^~OfiTice
tez. cep-arrum. babás, acomp
ejovta. motoristas e p/todo
serv. c/doc. rei. R. Caiete, 310

_- s/511 - T. 285-3627.
ARRUMAR - Copetrar preciso.

CrS 350,00. Sen. Pedro Velho
2*23 entrar Mal. Pires Ferrei-

ra. C. Velho - Tel. 225-2836.

AGENCIA ESPECIALIZADA
ÍS.A.L.) ~ Serviço de Assiitèn-
cij ao Lar. Única registrada no
M-T.P.S. cm atender pedidos
de babás, enfermeiras p/ re-
tém-nascido ç pessoas Idosas,
cozinheiras de todas categorias,
copeiras (oi) à francesa, gcvei
nantas e acompanhantes. Todos
c/ refs. comprovadas p/ dere-
tive particular. Damos garantia
da I ano e subst. imediata. Av

_ Copa, 783/303. Tel. 237-6620.
A TRIVIAL VARIADO BEM FEÍ

TO cozinhar apenas p'l casa',
folgas semanais. Exijo refs. m«
nima de I jno. Tratar Av, Co-
fui, 788/303.

Ã COPEIRA A FRANCESA - Pq.
700,00 exijo refs. casa fino tra-

Jo. Trata.- Av. Copa. 783 303.

AGENCIA ESPECIALIZADA SER-
LAR a única com atendimento
imediato em pedidos de do-
mèstuas de Iodas as calego-
rias, babás « enfermeiras para
recém-nascidos, acompanhantes,
cozinheiras, governantas, mo-
toristas, etc. Todas com refe-
rência mínima de um ano em
casa de tratamento. Damos ga-
rantía de um ano com subs ti-
tetfta imediata. Tel. 255-9849.

Gripe forte
prende Peron
em Olivos

Buenos Aires (UPI-JB) — Pelo
terceiro dia consecutivo, o Presi-
dente Juan Domingo Peron não
saiu da residência de Olivos e, se-
gundo fontes do Governo, não com-
parecerá à Casa Rosada até segun-
da-feira, por causa de uma gripe
forte.

Peron, que está com 78 anos,
não assistiu ontem à solenidade
principal do Dia da Bandeira, na
cidade de Rosário. Há pouco mais
de oito meses o líder justicialista
permaneceu vários dias recolhido
em sua casa particular; devido a
um problema cardíaco, e pelo me-
nos por três vezes ficou resfriado,
durante o ano. passado. (Mais
América Latina na página 8)

/

Guerrilheiros de Anaola Rl°ficará

prometem abandonar a luta

Brasil e Líbia
irmam acordo

de petróleo
O Ministro do Petróleo da

Líbia, Sr. Ezzedin El Mabrouk,
que chegou ontem à noite à
Brasília procedente do Equa-
dor, revelou ainda no aeroporto
que a Fetrobrás acabou de as-
sinar com a empresa estatal de
seu país um acordo para a ex-
ploração de petróleo em áreas
concedidas pelo Governo líbio.

Hoje, o Ministro líbio será
recebido pelo Presidente Ernes-
to Geisel e pelo Ministro das
Relações Exteriores, Sr. Azere-
do da Silveira. O Sr. Ezzedin El
Mabrouk veio ao Brasil a con-
vite do Ministro das Minas e
Energia, Sr. Shigeaki Ueki,
e amanhã virá ao Rio de
Janeiro. (Página 4)

Moca duvida
de arma e leva
tiro de guarda

Benoni Ferraz, guarda de se-
gurança do Conjunto Residencial
do IPASE em Vicente de Carvalho,
fraturou ontem com um tiro o bra-
ço da estudante Eliane Silva, 16
anos. Ela estava com um grupo de
colegas e brincou com o guarda, di-
zendo não acreditar que sua arma
fosse de verdade. Irritado, Benoni
encostou a carabina em seu braço e
apertou o gatilho.

Outro grupo de estudantes joga-
va vôlei numa escola de Higienópo-
lis e a bola caiu no quintal da casa
cie Antônio Cavalcanti, 61 anos.
Quando os jovens foram pedir a bo-
Ia de volta, Antônio passou a atirar
sobre eles, ferindo a mão de uma
moça. No Salgueiro, outro jo-
vem foi baleado na perna por
um desconhecido. (Página 20)

Estatística
prova inércia
de delegacias

Uma estatística da Secretaria
de Segurança Piiblica comprova a
inércia das 36 delegacias policiais
da Guanabara, que estão se valendo
de uma portaria que visava dinami-
zar o trabalho — a que disciplina a
atuação das delegacias especializa-
das — para transferir a responsa-
billdade pela apuração de muitos
crimes.

Duas Delegacias, a 7a. e a 16a.
não se responsabilizaram por um
só caso de jogos proibidos, porte de
arma, vadiagem. tóxicos e captura
de condenados. Nem mesmo pren-
deram ninguém sob alegação de va-
diagem, o recurso mais utiliza-
do pelos policiais para marcar
sua presença nos boletins de
serviço da Secretaria de Segu-
rança Pública. (Página 13)

O Movimento Popular pela
Libertação de Angola (MPLA),
principal grupo guerrilheiro em
ação no território angolano,
anunciou a disposição de aban-
donar a luta armada e passar à
legalidade, segundo despacho da
Agência de Notícias Lusitânia,
confirmado pela Agência Nacio-
nal de Informação (ANI) de Por-
tugal.

As duas agências acrescen-
tam que a Rádio Católica dc
Angola interrompeu terça-feira
passada a transmissão do jogo

Brasil x Escócia, pela Copa do
Mundo, para dar a notícia. Assi-
nalam ainda que o comunicado
dos guerrilheiros tinha sido en-
tregue à emissora por elementos
credenciados do movimento.

A ANI revela também que o
MPLA propõe no comunicado a
criação de três organizações —
a das Mães Angolanas (OMA), a
da Juventude e a dos Trabalha-
dores (OTA) — com vistas à in-
dependência e dentro de um pro-
grama de "conscientização poli-
tica das massas trabalhadoras,

operárias, intelectuais e campo-
nesas".

O MPLA, de linha soviética,
é o segundo movimento guerri-
lhciro angolano que se dispõe a
depor armas, medida pratica-
mente adotada no último dia 5
pela União Nacional para a In-
dependência Total da Angola
(UNITA) de linha chinesa. Em
Portugal chegou ao fim a greve
do pessoal do Correio com uni
acordo entre os funcionários
e o Governo. (P á g i n a 11)

T.lefolo JB

sem água
por 24 horas

A Cedag interromperá por 24
horas — a partir das 9h 30rn de
hoje — o fornecimento pelo sistema
do Guandu e pediu à população que
economize o máximo possível de
água. A interrupção é necessária
para que sejam feitas ligações da
Estação de Tratamento do Guandu
ao novo sistema de recalque.

As ligações darão maior segu-
rança ao abastecimento e permiti-
rão o serviço de recuperação do lote
2, que possibilitará o aumento diá-
rio de 1 bilhão de litros. A regula-
rização do abastecimento de água
começará amanhã e se completará
num prazo estipulado em 48 a 72h.

44.. 4; '¦';'¦'li
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verno estuda

O Sr. Ezzedin El Mabrouk foi recebido em Brasília pelo Ministro Shigeaki Veki
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Um palestino cxamihia os efeitos do bombardeio israelense sobre Àin fíihveh

Go
redução do
preço do café

A existência de estudos para a re-
dução do preço de exportação do café
brasileiro em cerca de 13 dólares (Cr?
86,84) por saca, a partir dos embarques
previstos para julho, foi confirmada on-
tem por fontes governamentais. A baixa
será promovida pelo remanejamento do
confisco cambial a que estão submetidas
as exportações do produto.

A medida, considerada normal em
virtude da entrada de uma nova safra,
permitirá que o comércio exportador rea-
tive suas vendas, após quatro meses dc
semiparalisação. Representa também a
disposição do Governo em não continuar
sustentando preços internacionais altos
em prejuízo da economia nacional.

Para evitar que a decisão provoque
reflexos negativos na economia cafeeira
interna, o Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDE) aumentou em 25c,'0 os
preços de garantia dados pelo Governo
aos cafeicultores. Os financiamentos se-
rão liberados imediatamente. (Pág. 17)

Comissão aprova
substitutivo

para a fusão
A Comissão Mista que examina

o projeto de fusão entre o Rio de
Janeiro e a Guanabara aprovou on-
tem o substitutivo do relator Djal-
ma Marinho com emenda, de auto-
ria do líder Célio Borja, estabeleceu-
do que o Governador do novo Esta-
cio fixará, em decreto-lei, o nume-
ro de membros do Tribunal de Jus-
tica.

O Congresso Nacional deverá
reunir-se na próxima quarta-feira,
a fim de examinar o substitutivo do
Deputado Djalma Marinho. Acredi-
ta-se que a emenda que inclui Man-
garatiba na Região Metropolitana
será aprovada sem maiores dificul-
dades. (Página 3 e editorial pág. 6)

Missão dos EUA examinará eüa admitem
venda de armas ao E fritoD

Uma delegação de mili-
tares norte-americanos visi-
tara o Egito para estudar a
possibilidade de vencia de ar-
mas e analisar a guerra de
outubro passado do ponto-
dc-vista egípcio. O Pentágono
esclareceu que a venda de ar-
mamentos não é o objetivo
principal da missão.

Com o restabelecimento
das relações diplomáticas en-
tre Washington e Cairo,
rompidas desde a guerra de
19G7, é possível que o Gover-
no norte-americano substi-
tua a União Soviética no for-

necimento de armas aos egíp-
cios. Os dirigentes no Cairo
poderão inclusive aproveitar
a missão norte-americana
para dizer "que tipo dc armas
desejam", segundo informou
um porta-voz em Washing-
ton.

A Força Aérea israelense
bombardeou ontem o Sul do
Líbano e, segundo os palesti-
nos, 27 pessoas morreram du-
rante o ataque que se con-
centrou nas regiões próximas
às cidades de Tiro c Sidon.
A Meia-Lua Vermelha (equi-
valente à Cruz Vermelha)

pediu ajuda para resgatar
"dezenas de homens, mulhe-
res c crianças" presas entre
os escombros.

Um porta-voz de Damas-
co condenou com veemência
repetidos ataques israelenses
contra o Líbano e declarou
que os sírios não.vão ignorar
o fato, porque os bombar-
deios "mostram mais uma
vez que Israel alimenta um
ódio ilimitado ao nosso mun-
do árabe e insiste em sua
política de extermínio da na-
ção palestina." (Página 9)

negociar o mar
de 12 milhas

Enquanto vários países, inclu-
sive o Brasil, defendem o mar ter-
ritorial de 200 milhas, os Estados
Unidos, que reconhecem o limite de
três milhas, estão dispostos a nego-
ciar um tratado que estabeleça uma
faixa maior, de 12 milhas, além da
jurisdição dos Estados costeiros so-
bre os 

'recursos 
orgânicos e inorga-

nicos das águas num limite a ser
determinado.

A proposta foi anunciada cm
Caracas pelo representante norte-
americano na Conferência sobre os
Direitos do Mar, John R. Stevenson.
O plano, de 12 pontos, prevê ainda
a solução pacífica de divergências,
substituindo "a força pelo Direito e
justiça", e medidas para proteger os
oceanos contra a poluição. (Pág. 2)

AGciCIA FEDERAL - Otiti-i.nl»
P Técnicos Federais oferece as
melhores cozinheiras, arrum-*)-
deiras, babás c/ doe. ref. Taxa
minlma. T«l.: 252-1798.

AGENCIA SERMAG - MÍ6355
— Oferece ót mds cozinheiras,
cop arrum. babás. etc. Atendi-
mento imedisto. Garantia anual,
reposição imediata.

A ASSOC. CATÓLICA CRISTUR
— Dirigida p/ assist. sociais
oferece excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa seleção.
Alenda imediato. Tel. 252-7440.

A AGENCIA OURO PRETO ofi
rece domésticas de confiança
chegadas de Minas. Ref « dcc.

_265-6££9.
AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM

— Atende i medi st a mente seu
pedido de doméstica. Damos
garantia de 1 ano com substi-
tuição imediata. Todas tem do-
eu mentos e referencias sólidas.
255-8546 - 2361891.

A UNÍÀÒ" CRISTÃ""- Atend.
hoje pedidos d» domésticas c/
doe, refs. Rigorosa seleção •
taxas mínimas. Tel. 731-0503.

A COZINHEIRA
arrumar, ref. 1
Toneltros 13-4
2350346.

trivial variado,
ano. Pago bem
apt. 201 Telef.

ARRUMADEIRA
Ordenado CrS

COPEIRA -
350,00 - Preci-

sa-se, com prática do serviço.
Exigem-sa referências * que
more no emprego. Tratar à
Avenida Maracanã, n? 1.322
(próximo à Rua Uruguai).

A COZINHEIRA -Trivial valia"-
do, com referências • carteira.
Pago 500. Só coiinhar para ca-
•ai. Av. Copacabana, 5S3/806.

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI-
CO ofer. boas babás arru. cop.
cot. simples. Forno fogão fax.
diai. met. ate. T.l. 236-4393
DELZA.

A EMPREGADA - Boa aparèn-
cia, p/ todo serviço casal. Co-
znhar bem e lavar à máq,
Refs. 1 ano. Tratar R. Senador
Vergueiro, 192 ap. 401. Fia-
mengo. Sexta e Sábado.

ARRÜMÃÕEiWÃ" - Prec sa-se
moça boa aparência todo servi-
ço. Rua Sá Ferreira 44, aparta
mento 1002 — Copacabana.

AGENCIA STO. ANTÔNIO of.
cor. f. fogão babas acomp.
mot. fax. diaristas c/ref. t.
mitvnia tel. 265 9529.

AVISOTMPORTANTÉ - Empre-
gada competente responsável •
amiga. Somente a UNIÃO AD-
VENTISTA lem babás cozinhei
ras copeiras acompanhantes,
etc. Todas com referências só-

J]da«^255-3688, 256-9526

AGENCIA N. S. DE LOURDES -
Oferece coz, cop. arr. garçons
especializados e«n org. f-ntas,
coknils, recepções. 255-0134.

ARRUMADEIRA / COPEIRA - I
Para casal, CrS 350,00, exige-s» !
referências. Av. Borges de Me- '

deiros 3483/1? andar. Lagoa / j
Jardim Botânico.

AGENCIA MAJD"^ Reg. 252
MTPS apresenta domésticas c/
ref. minini 1 ano. Seleção ba-
bás, cozinheir-ai etc. Ofer.
255-8449.

AGENCIA NOVO RIO - Ofcre-
ce aos cientes da GB- Coz.
cop. arrum. babás diaristas pa-
ra casa de -alto tratamento. Te-
mes mordomo. Tel.: 223-0405.

AMA DE LEITE OU LEITE HU-
MANO, pre;isi-se urgente para
bebê dc 6 semanas. Rua Gus-
lavo Sampaio, 3°5 ap. 1103.

_lcme. Tel.: 235-65*15.
ARRUMADEIRA - COZINHEIRA

meia idade sem filho para um
icnhcr só sábado e donVngo
dorme aluguei. Conde B.:epcn-
di, 48 405. Cajeie.

AGENCIA ÁLEMã" OLGA -
235-1024 cozinheira cop. a
babás escolhidissimas por D-
Olga há 14 anes na sede pró-
pria Av. Copa 534 ap. 402.

AGENCIA ALEMÃ OLGA - 04
põe de imediato coi. cop.
babá e£CO'hid .ssimas per D.
0:ga. 235-1024 e 235-1022. A».
Copacabana, 534 ap. 402.

AGENCIA STA. 
~ 

MONICA
Oferece óíimèts e selec onad-as,
Babás especializsdas. Cozinhei-
ras, Cops gv!2s. mords. c/doc
e ref. Tel.: .24 6-153."ARRUMADEIRA 

E COZÍNHEIRA
- P/ casai s filhos. P:g;
600,00 cada. Cam doe. ref. as-
sino carteira. F/ir^s, 139 Av.
Copacabana 1 056 cp. 1103.

BABA' PORTUGUESA - Precisa-
se para -meninas 2-3 anos, aue
saiba ier e escrever para famí-
lia dc fino trato. Paga-se bntrt
e exige-se ref. Tratar depo s
13hs. cxcius;v£mente. C / 0 .
Mircj. 246 3525. _

BABA' — Precisa-se com refe-
reneias de mais de 1 ano • de*
cumentos Tratar Rua Prudent»
de Morais. 1 259 apl. 102.

BABA' - Precisa-se mocinha c/
refs. p'cuidar criança de 7 anos
Sal. CrS 200,00. Rua Visconde»
de Pirajá, 443/201 Ipanema.

I *



Tempo bom, com nebu»
losidade no final cio pi-
nado. Temperatura est»-
vel- Visibilidade boa. Má*
xim.i: 23.2 (Jacarepaguá,
tng. Dentro o Penha). Mi-
nima: 16.8 (Realengo).
(Del. no Cad. de Classif.)
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Ano LXXXIV — N.° 74

5. A. JORNAL DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 — End. Te-
legréíico: JORBRASIl — Telex
números 601, 674 e 678.
Sucursais: Sao Paulo — Av.
São Luís, 170, loja 7. Tel.:

•257-0811. Brasília - Sete
Ci-mercial Sul — S.C.5. —

Quadra, 1, Bloco 1. Ed. Cen-
trai 6.» and., gr. 602-7 Tel.:
24-0150. B. Horizonte - Av
Afonso Pena, 1 500, 7.° and.
Tel.: 22-5769. Niterói - Av.
Amaral Peixoto, 207, salas
705/713 — &d. Alberto Sabin
- Tel.: 722-1730. Administra-

ção •- Tel.: 722-2510. Porlo
Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4.° andar. Tel.:
4-7566. Salvador - Rua
Chile, 22 s/ 1 602. Tele-
lone 3-3161. Recife - Rua
Sele de Sc-tcn.bro, 42, 8.°
a n a a r, Telefone 22-579J.
Correspondentes: Manaus,
Belém, São Luís, Teresina,
Fortaleza, Nalal, João Pessoa.
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-
tória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash-
ington, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Bogotá.
PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara • Estado do Rio:
Dias úleis  CrS 1,20
Domingos  CrS 1,80
São Paulo « minas Gerais:
Dias úteis  Cr$ 1,50
Domingos  Cr$ 2,00
ES, SC, PR, RS, GO DF, Al,
SE, BA, RN, MT, PB • PE:
Dias úteis  Cr$ 1,50
Domingos Cr$ 2,50
CE:
Dias úteis  CrS 2,00
Domingos  CrS 2,50
MA, AM, PA, AC, PI • Terri-
tórios:
Dias úteis  Cr$ 2,50
Domingos 

"¦"• ¦•• CrS 3,00
ASSINATURAS - Via terros-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 200.0C
Trimestre  Cr$ 100,00
Postal — Via aérea cm todo
o território nacional-
Semestre  CrS 400 00
Trimestre  CrS 200.00
Domiciliar — Somente no Es.
tado da Guanabara:
Semestre ¦ CrS 225,00
Trimestre  CrS 113,00
EXTERIOR (via aérea): Améri-
ca Central, America do Nor*
te, Portugal e Espanha:
3 meses  USS 113 00
6 meses  USS 225.00
América do Sul:
3 meses  USS 50 00
6 meses USS 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

A FIRMA SUELI PESSOA DA
5IIVA, estabelecida a Rua da
Estrela. n9 105, esauecei) num
taxi os seus livros Diário e
Reçj. Psg- do I. S. S. e talões
de N. F. do n° 751 à 1550.

ATENÇÃO Foi exir.wiada a
plaqueis de identificação 

'd;

chassi n? BV022365 e do mo-
tor BV022502 pariencc-nte a ca-
míoneía Volkswagen, azul, tipo
iardineira, ano 1970 c h a pa
GB-CC8724. A ciuc-m encontrar
favor lei. 2-14-5515, Snr. Hc';o

EXTRAVIOU-5E titulo e carteira
n9 562 de sócio proprietário
late Cbb do Rio de Janeiro
do Sr. Adalberto Ferreira do
Vali». Informar tel. 2 46-3474.

EXTRAVIOU piaciucta de idenl.
cio Vciks 1968 - M o ! o r
BF-150592 ctlessts B 817731.
Empl, GB. nome — Maria José
de Almeida. I.F.P. - 690481.
Av. Nelson Cardoso 1145.

FOI EXTRAVIADO Titulo Flumi-
nense Football Club n9 758.
Quem d encontrar por fõvoi
telefonar 254-2949.

FORAM EXTRAVIADOS os livros
d» entrada de mercadoria n°s
1.2 c 3 da Firma Pau.o Plran-
da, msc. n9 187095.00 na Rua
Joana Angélica, 108-C Ipanema.

FOI ESQUECIDA no interior de
um láxi, no tròieio da Travessa
Almerindã Freitas — Madureíra,
uma pesíõ contendo notas fia-
cais de compras pertencentes
a Usina EvanaeÜsta ltda. —
CGC 33.983.354/001, para a
Rua Nabuco do Araújo, 349,
favor lelefonar 390-2221 ou
390-1223.

PERDEU-SE - Titulo prouiicldiio
Touring Club do Brasil numero
12458 do Sr. Evaristo de An-
é-òde Valente.

PERDEU-SE a carteira profissio-
nal no 1369-D do C.R.E.A. da
2a. Região de propriedade do
engenheiro civil FERRUCCIO
SÉRGIO PAGANELLI TONIN.
Pede-se a quem a encontrou
telefonar para 252-2930.

PERDEU-SE certeiraCrej n? 2095
AP 13a região. Quom achar
fsvor entregar na R Ipiranga,
119 - Laranjeiras tel.' 265-2990.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

A COZINHEIRA - Preciso para
3 pessoas de alto tròtame'o
alto salário. Av. Copaceba-
r>3, 534 ;p. 4C2.

AGENCIA GUACIRA - Oferece
babás cop. coz. arrum. mot.
b^nqueteiras 1. serv. etc. com
doe. • ref. leL 235-7376^ _

ARRUMADEIRA Tua. Republica
do Peru 380 '801. Dosumentos.
Referências. Paga-se bem.

AGENCIA SELMAR - oícTecê
ccz. cop-arrum. babás, acomp
rjovta. motoristas e n/tedo
serv. c/doc. re!. R. Catete, 310

.r s/511 - T. 285-3627. _
ARRUMAR — Copeirar preciso.

Cr$ 350,00. Sen. Pedro Velho
- 283 entrar Mal. Pires Ferrei
ra. Ç. Velho - Tel. 225-2836 _

AGENCIA ESPECIALIZADA
(S.A.l.) _ Serviço dí Ass stên
c ao Lar. Un.ca registrada no
M.T.P.S. em atender pecides
de babás, enfermeiras p/ re-
cém-nascido e pessoas idosas,
cozinheiras de todas categorias,
copeiras (os) ã francesa, gover-
nantas e acompanhantes. Todos
C refs. comprovadas p/ de-rc-
tive particular. Damo3 garantia
de ] ano e subst. imediata. Av.
Cooe, 783/303. Te!. 237-6620.

A TRIVIAL VARIADO BEM FE
TO cozinhar apenas p'l casa ,
folgas semanais. Exiio refs. nV
nirna de 1 ano. Tratar Av. Co \
pa, 788/303. ,

À~ COPEI RA A FRANCESA - Pn-
700,CO exijo refs. casa fino Ira !
to. T.---ar Av.Cops. / ' 3C2 j

AGENCIA" ESPÉCIAUZADA SEP- |
LAR a única cnm alond:m"nio ;
ime^ia^o em pedidos de tio
mp»í\a*. di lor"a*. as «t-^o
ria», babás 9 rnr*:rm*U»% p • i
re(i>m-n?sc'do;. acomp-nhein! .••. |
Cozinh?Írasi govurnanfas, mo- .
toristar., etc. To>-'a*. cem reff*
rênc:a m*nima de um a-o em i
casa de tratamento. D.-no' g*- I
rartia de um ar<o cem "»*••*;. 1
lu cio im;d.ata. Tel. 255-93'.9. I

Gripe forte
prende Peron
em Olivos

Buenos Aires (UPI-JB) — Pelo
terceiro dia consecutivo, o PresI-
dente Juan Domingo Peron não
saiu da residência de Olivos e, se-
gundo fontes do Governo, não com-
parecerá ã Casa Rosada até segun-
da-feira, por causa de uma -gripe
íorte.

Peron, que está com 78 anos,
não ass^iu ontem à solenidade
principal do Dia da Bandeira, na
cidade de Rosário. Há pouco mais
de oito meses o líder justicialista
permaneceu vários dias recolhido
em sua casa particular, devido a
um problema cardíaco, e pelo me-
nos por três vezes ficou resinado,
durante o ano passado. (Mais
América Latina na página 8)

Brasil e Líbia
firmam acordo
de petróleo

O Ministro do Petróleo dg,
-Líbiay-Sr. Ezzedin El Mabrouk,

que chegou ontem à noite a
Brasília procedente do Equa-
dor, revelou ainda no aeroporto
que a Petrobrás acabou de as-
sinar com a empresa estatal de
seu país um acordo para a ex-
ploração de petróleo em áreas
concedidas pelo Governo líbio.

Hoje, o Ministro líbio será
recebido pelo Presidente Emes-
to Geisel e pelo Ministro das
Relações Exteriores, Sr. Azere-
do da Silveira. O Sr. Ezzedin El
Mabrouk veio ao Brasil a con-
vite do Ministro das Minas e
Energia, Sr. Shigeaki Ueki,
e amanhã virá ao Rio de
Janeiro.. (Página 4)

Moca duvida
de arma e leva
tiro de guarda

Benoni Ferraz, guarda de se-
gurança do Conjunto Residencial
do IPASE em Vicente de Carvalho,
fraturou ontem com um tiro o bra-
ço da estudante Eliane Silva, 16
anos. Ela estava com um grupo de
colegas e brincou com o guarda, di-
zendo não acreditar que sua arma
fosse de verdade. Irritado, Benoni
encostou a carabina em seu braço e
apertou o gatilho.

Outro grupo de estudantes joga-
va vôlei numa escola de Higienópo-
lis e a bola caiu no quintal da casa
de Antônio Cavalcanti, 61 anos.
Quando os jovens foram pedir a bo-
Ia de volta, Antônio passou a atirar
sobre eles, ferindo a mão de uma
moça. No Salgueiro, outro jo-
vem foi baleado na perna por
um desconhecido. (Página 20)

Estatística
prova inércia
de delegacias

Uma estatística da Secretaria
de Segurança Pública comprova a
inércia das 36 delegacias policiais
da Guanabara, que estão se valendo
de uma portaria que visava dinami-
zar o trabalho — a que disciplina a
atuação das delegacias especializa-
das — para transferir a responsa-
bilidade pela apuração de muitos
crimes.

Duas Delegacias, a 7a.i e a 16a.
não se responsabilizaram por um
só caso de jogos proibidos, porte de
arma, vadiagem, tóxicos e captura
de condenados. Nem mesmo pren-
deram ninguém sob alegação de va-
diagem. o recurso mais utiliza-
do pelos policiais para marcar
sua presença nos boletins de
serviço da Secretaria de Segu-
rança Pública. (Página 131

Guerrilheiros de Angola m°flcará
V-' <>/)m s~i n iiri

prometem abandonar a luta
O Movimento Popular pela

Libertação de Angola (MPLA),
principal grupo guerrilheiro em
ação no território angolano,
anunciou a disposição de aban-
donar a luta armada e passar à
legalidade; segundo despacho da
Agência de Notícias Lusitânia,
confirmado pela Agencia Nacio-
nal de Informação (ANI) de Por-
tugal.

As duas agencias acrescen-
tam que a Rádio Católica de
Angola interrompeu terça-feira
passada a transmissão do jogo

Brasil x Escócia, pela Copa do
Mundo, para dar a notícia. Assi-
nalam ainda que o comunicado
dos guerrilheiros tinha sido en-
tregue à emissora por elementos
credenciados do movimento.

A ANI revela também que o
MPLA propõe no comunicado a
criação de três organizações —
a das Mães Angolanas (OMA), a
da Juventude e a dos Trabalha-
dores (OTA) — com vistas à in-
dependência e dentro tle um pro-
grama de "conscientização poli-
tica das massas trabalhadoras,

operárias, intelectuais e campo-
nesas".

O MPLA, de linha soviética,
é o segundo movimento guerri-
lheiro angolano que se dispõe a
depor armas, medida pratica-
mente adotada no último dia 5
pela União Nacional para a In-
dependência Total da Angola
(UNITA) de linha chinesa. Em
Portugal chegou ao fim a greve
do pessoal do Correio com um
acordo entre os funcionários
c o Governo, (Página 11)

sem água
por 24 horas

A Cedag interromperá por 24
horas — a partir das 9h 30m de
hoje — o fornecimento pelo sistema
do Guandu e pediu à população que
economize o máximo possível de
água. A interrupção é necessária
para que sejam feitas ligações da
Estação de Tratamento do Guandu
ao novo sistema de recalque.

As ligações darão maior segu-
rança ao abastecimento e permiti-
rão o serviço de recuperação do lote
2, que possibilitará o aumento diá-
rio de 1 bilhão de litros. A regula-
rização do abastecimento de água

. começará amanhã e se completará
num prazo estipulado em 43 a 72h.

Telefoto JB

Governo estuda
redução do
preço do café

O Sr. Ezzedin El Mabrouk foi recebido em Brasília pelo Ministro Shigèiiki Ueki

Radiofoto UPI

Um palestino exainibia os efeitos do bombardeio israelense sobre Ain Hihveh

A existência de estudos para a re-
dução do preço de exportação do café
brasileiro em cerca de 13 dólares (Cr$
86,841 por saca, a partir dos embarques
previstos para julho, foi confirmada on-
tem por fontes governamentais. A baixa
será promovida pelo remanejamento do
confisco cambial a que estão submetidas
as exportações do produto.

A medida, considerada normal em
virtude da entrada de uma nova safra,
permitirá que o comércio exportador rea-
tive suas vendas, após quatro meses de
semiparalisação. Representa também a
disposição do Governo em não continuar
sustentando preços internacionais altos
em prejuízo da economia nacional.

Para evitar que a decisão provoque
reflexos negativos na economia cafeeira
interna, o Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDEi aumentou em 35% os
preços de garantia dados pelo Governo
aos cafeieultores. Os financiamentos se-
rão liberados imediatamente. (Pág. 17)

Comissão aprova
substitutivo

para a fusão
A Comissão Mista que examina

o projeto de fusão entre o Rio de
Janeiro e a Guanabara aprovou on-
tem o substitutivo do relator Djal-
ma Marinho com emenda, de auto-
ria do líder Célio Borja, estabelecen-
do que o Governador do novo Esta-
do fixará, em decreto-lei, o núme-
ro de membros do Tribunal de Jus-
tica.

O Congresso Nacional deverá
reunir-se na próxima quarta-feira,
a fim de examinar o substitutivo do
Deputado Djalma Marinho. Acrecli-
ta-se que a emenda que inclui Man-
garatiba na Região Metropolitana
será aprovada sem maiores dificul-
dades. (Página 3 c editorial pág. C)

Missão dos EUA examinará Washington
venda de armas ao Egito

Uma delegação de niili-
tares norte-americanos visi-
tara o Egito para estudar a
possibilidade de venda de ar-
mas c analisar a guerra de
outubro passado do ponto-
de-vista egípcio. O Pentágono
esclareceu que a venda de ar-
mamentos não é o objetivo
principal da missão.

Com o restabelecimento
dás relações diplomáticas en-
tre Washington e Cairo,
rompidas desde a guerra de
19(57, c possível que o Gover-
no norte-americano substi-
tua a União Soviética no for-

necimento de armas aos egíp-
cios. Os dirigentes no Cairo
poderão inclusive aproveitar
a m i s s ã o norte-americana
para dizer "que tipo de armas
desejam", segundo informou
um porta-voz em Washing-
ton.

A Força Aérea israelense
bombardeou ontem o Sul do
Líbano c, segundo os palesti-
nos. 27 pessoas morreram du-
rante o ataque que se con-
centrou nas regiões próximas
às cidades de Tiro e Siclon.
A Mcia-Lua Vermelha (equi-
valente à Cruz Vermelha)

pediu ajuda para resgatar
"dezenas de homens, mulhe-
res e crianças" presas entre
os escombros.

Um porta-voz de Damas-
co condenou com veemência
repetidos ataques israelenses
contra o Líbano e declarou
que os sírios não vão ignorar
o lato. porque os bombar-
deios "mostram mais uma
vez que Israel alimenta um
ódio ilimitado ao nosso mun-
do árabe e insiste em sua
política de extermínio da na-
ção palestina." (Página í))

admite negociar
mar de 12 milhas

Enquanto vários países, inclu-
sive o Brasil, defendem o mar ter-
ritorial de 200 milhas, os Estados
Unidos, que reconhecem o limite de
três milhas, estão dispostos a nego-
ciar um tratado que estabeleça uma
faixa maior, de 12 milhas, além da
jurisdição dos Estados costeiros so-
bre os recursos orgânicos e inorga-
nicos das águas num limite a ser
determinado.

A proposta foi anunciada em
Caracas pelo representante norte-
americano na Conferência sobre os
Direitos do Mar, John R. Stevenson.
O plano, de 12 pontos, prevê ainda
a solução pacífica de divergências,
substituindo "a força pelo direito e
justiça", e medidas para proteger os
oceanos contra a poluição. (Pág. 2)

AGENCIA FEDERAI - O.ii-m.ulj
P Técnicos Federi.it oferece »\
mrlhores cexlnhtlras, arruma-
deinis, babai c/ doe. ref. Taxa
mínima. Ttl- 152-1798.

AGÊNCIA" SERMÃO - 2J2 6355
Oícrece ótmai cozinhe;ra-i,

cop arrum. briás, «fc. Alind-
rnsnto ímedi to. Gjrcntia anua',
r poíCao .ti:^'a"'.

» A««OC. CMOIXA Cg.STUR
Dirigida p/ asslit. *-ocÍai\

oí-'*ce ex' '"fi doméstica*
e/ ho"Mt» ¦ rigorosa içleeâo.
Alend. imccijto. tel. 252 7440.

A AGENCIA OURO PRETO cie
rece domésticas de confiançe
chegadas de Minas. Ref e dcc.
265 6431?.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Atenrfe ímedi lamente seu
pedido de domestica. Damcs
garantia de 1 ano com substi-
tufçSo imediata. Todas tem do.
eument«s e refe;fnrias sólidas.
255-8546 - 236-1891.

A UNIÃO CRISTÃ - Atende
ho|e pedidos de domésticas c/
doe, refs. Rigorosa seleção •
laxai minimai. tel. 231-0503.

A COZINHEIRA trivial variado,
arrumar, ref. 1 <wo. Psqa bom
toneloros 134 apt. 201 Telef.
235 0346.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Ordenado OS 350,00 - Pre<i-
sa-se, com prática da serviço.
Exigcm-si referências • que
mort no tmprcio. T« atar á
Avenida Matatinã, n? 1.322
(próximo i Rua Uruguai).

A COZINHEIRA - trivial varia-
do, cam referências • carteira
Pago 500. Só coiinhar para ca-
lll, Av. Copacabana, 583/806

AGENCIA PlANtAO DOMEStl-
CO ofer. boas babes arru. cop.
cex. simples. Forno fogão fax.
diar. mot. «Ic. tel. 236-4393
DttZA.

A EMPREGADA - Boa aparén-
cia, p/ lodo serviço casal. Co-
z'nhâr b^m e lavar a máq.
Refs. 1 ano. Tratar R. Senador
Vergueiro, 192 ap. 401. Fia-
rmnqa. S;x:a e Sábado.

ARRUMADEIRA ~"Prec. sa-se
moça boa aparência todo servi-
ço. Rua Sá Ferreira Ai, aparta
mento 1002 — Copacabana.

ACENCIA StO. ANtONIO of.
coz. f. fogão babas acomp.
mot. fax. diaristas c/ref. t.
minima teL 265-9529.

aviso'Importante'- Èmpre-
gada competente responsável «
amiga. Somente • UNIÃO AD-
VENTISTA tem babás cozinhe»
ras copeiras acompanhantes,
etc. Todas com referências só-
lidas. 2553688. 256-9526.

AGENCIA N. S. DE IOURDES -
Oferece coz. cop. arr. garçons
especializados em org. festas,
cokiails, recepções. 255 0134.

ARRUMADEIRA ,' COPEIRA -
Para casal, CrS 350,00, exige-se
re-fcrèncias. Av. Borges de Mc-
doiros 3483/1? andar, lagoa /
Jardim Botânico.

AGENCIA" MAJD - Reg. 252
MTPS apresenta domésticas c/
ref. mínima 1 «no. Seleção ba-
bis, c.zinheir^s etc. Ofer.
2558449.

AGENCIA NOVO RIO - Olere
ce acs clientes oa GB. Ccz.
cop. acum. babás diaristas pa-
ra casa de alto tratamento. Te-
mos msreiomo. lei.: 223-0405.

AMA DE LEITE OU LEITE MU
MANO. precisa-se urgente para
bebe de 6 semanas. Rua Gus-
tavo Sampaio, 395 ap. 1103.
Ume. Tel.: 235-A515.

ARRUMADEIRA - COZINHEIRA
meia idade sem filho para um
senher só sábado e demingo
dorme Aluguel. Conde B epen-

_di. 48/405. Catete._
AGENCIA AlEMÀ OLGA""-

235-1024 cozinheira coo. t
bjbii escothídissima» per D.
Olga há 14 anos n? s:de pró
pria Av Copa 534 ap. 402.

AGENCIA AlEMA OIGA - Di
pôs de imedicto -coz. cop.
babá esco hidÍLsimas por D.
Olga. 235-1024 e 235-1022. Av.
Copacabana, 534 ap. 402^

AGENCIA STÃ. MÒNICA 
"

Oferece ótimas e seíec:cnad*s.
Babás espECia'izadas, Coz:nhei-
ros, Ccps gvi3s. mords. c/doc
« ra). lei.: 224 6453.

ARRUMADEIRA E COZINHEIRA
- P/ casal s/filhos. Piq-.
600.00 cada. Cem doe. ref. aí-
sino carteira. Fó,-:«, 13? Av.
Copacabana 1 066 ap. 1103.

BABA' PORTUGUESA - Precisa-
sc para meninas 2—8 anos, qu =
saiba lei e escrever para fami-
lia de fino trato. Paga-se bem
e exige-se ref. Trator depôs
I3hs. exc.us;vamente. C / D .
Marc:a. 246-3525.

BABA' - Precisa-s* com reff
rencias de mais de 1 «no • do*
CUmantOS Tratar Rua Prudenl»
de Morais, I 259 ip'^102.

BABA' ~ Precisa-s* mocinha c/
refs. p/cuidar criança dt 1 anot
Sal. CrS 200,00. Rua Viscond»
de Pirajá, 443 201 Ipanem».

«"-' «
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Waldheim exorta Conferência do Mar à cooperação
Caracas, Lima e Tóquio lANSA-

UPI-AFP-AP-JB) — Ao abrir a III
Conferência Internacional de Direito
do Mar, em Caracas, o Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas, Kurt Wald-
heim, exortou os 3 mil delegados a
"não substituírem as velhas guerras
em. terra por novas guerras no mar"
e a procurarem "a cooperação" para
obterem normas que regulem as ati-
vidades do homem nos oceanos.

Numerosas delegações expressa-
ram seu otimismo ante o êxito da reu-

i nião. apesar das posições divergentes
e complexas no que se refere à exten-
são das águas jurisdicionais: a. gran-
des potências defendem 12 milhas de
mar territorial, o Terceiro Mundo e ai-
guns paises 200 milhas. A Conferên-

cia, contudo, foi descrita por vários
representantes dos 148 paises partici-
pantes como "construtiva, importante,
interessante e histórica".

COMPLEXOS PROBLEMAS

Expressando sua esperança de
que a III Conferência possa "abrir ca-
minho para uma solução dos compl;-
xos problemas existentes", Waldheim
declarou não acreditar "que o peso
das grandes potências prevaleça so-
bre as nações mais fracas"!

"Temos de garantir que a nova
lei do mar possa perdurar como base
para os usos do homem do mar. O ai-
cance dos problemas com que se de-
frontaráo os delegados dificilmente

tem paralelo na bem concreta natu-
reza dos interesses nacionais e inter-
nacionais em jogo", acentuou.

Acrescentou, ainda, que o direito
do mar deve se converter num ele-
mento vital para a criação de novas
formas de cooperação internacional,
numa época em que os problemas da
humanidade excedem as fronteiras
nacional.

O TEMÁRIO

O principal objetivo da reunião é
a redação de leis aceitáveis a todas as
nações c o temário a ser debatido in-
clui:

— estabelecimento de um regime
internacional equitativo que controle

a área c os recursos dos fundos mari-
nhos e oceânicos e seu subsolo, fora
dos limites da jurisdição nacional;

definição precisa da zona ter-
ritorial;

questões relacionadas com os
regimes de alto-mar, a plataforma
continental e o mar territorial;

pesca e conservação dos recur-
sos vivos do alto-mar, inclusive os di-
reitos preferenciais dos Estados lito-
ráneos;

proteção do meio-ambiente e
prevenção da contaminação;

pesquisas cientificas.

POSIÇÃO AMERICANA
Os Estados Unidos anunciaram

que estão dispostos a negociar um tra-

tado marítimo que inclua n limite de
12 milhas. E' a primeira vez que o
Governo norte-americano abandona o
tradicional conceito dos limites terri-
toriais de três milhas, segundo fonte
da Conferência.

O representante dos EUA na Con-
ferèricia, John R. Stevenson, em en-
trevista coletiva à imprensa, disse que
seu pais está disposto a negociar um"tratado que garanta transito livre
através e por cima dos estreitos uti-
lizados pela navegação internacional,
para todas as embarcações e aviões
de todas as Nações sem discrimina-
Ção."

O.s Estados Unidos também apro-
vam "medidas para a proteção dos
oceanos e de todas as 'costas contra

os estragos da contaminação" e "a
proteção dos interesses de toda'.; as
Nações quanto ao acesso e benefícios
que derivem de maiores conhecimen-
tos científicos sobre os oceanos."

"Um sistema de resolução pacifi-
ca e obrigatória de controvérsias por
uma terceira parte, que substitua de
uma vez o sistema' de poder por um
sistema de direito e justiça", é o-ou-
tro ponto do plano norte-americano
para solucionar os problemas relati-
vos ao direito do mar.

Segundo Stevenson, os Estados
Unidos comparecem à Conferência
com o propósito de "evitar confronta-
ções, mediante a procura de um re-
gime que permita enquadrar muitos
usos."

Agora que os preços dos carros aumentaram, quanto será
que está custando o Maverick Super ?

O Ford Maverick vale isso, mas continua custando apenas
Cr$ 31.206,00*no seu Revendedor Ford.
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FORD MAVERICK
Um passo à frente

Pergunte quanto custa e não quanto vale.

América Latina
define posição

Caracas (AP-JB) — O
bloco latino-americano
apresentará, na III Confe-
rència Internacional de Dl-
reito do Mar, uma declara-
ção de princípios definindo
o mar territorial, o mar
patrimonial, a platafor-
ma continental, os fun-
dos marítimos internado-
nacionais e o alto-mar:"A soberania do Estado
se estende a uma zona de
mar adjacente a suas costas
chamada mar territorial,' assim como o espaço aéreo
sobre o mar territorial, o
leito e o subsolo desse mar.
A extensão desta zona e sua
delimitação devem ser obje-
to de um acordo internacio-
nal, de preferência mun-
dial.

O Estado litorâneo exer-
ce direitos de soberania so-
bre os recursos naturais,
renováveis ou não, que se
encontrem nas águas, no
leito e no subsolo de uma
área adjacente ao mar ter-
ritorial, denominada mar
patrimonial cuja extensão
deve ser objeto de acordo
Internacional.

A plataforma continen-
tal compreende o leito do'
mar e o subsolo das zonas
submarinas adjacentes às
costas, mas situadas fora
do mar territorial, até uma
profundidade de 200 metros
ou mais além deste limite.

Os fundos marítimos e
seus recursos mais além do
mar patrimonial e da plata-
forma continental, não co-
berta por este, são patri-
mònio comum da humani-
dade. As águas situadas
mais além do limite exte-
rior do mar patrimonial
constituem área internacio-
nal denominada alto-mar".
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Corrige-se e.i-._,_¦ tente '
com o "Pleasant-and - con- .
fortable" suporte abdorni- I
nal americano

BÉL-HOM
Ventilado, evita a transpi-
ração, e não enruga; esli- '
mula a higidez muscular do
abdômem, reaviva o ânimo
e energias: Força-o á uma '

1 esbelle; elegante.
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Futuro Governador dirá quantas
Tribunal de Justiçaterávagas

Brasília i Sucursal) — Com
apenas duas emendas a Comissão
Mista da fusão Guanabara—Estado
do Rio aprovou, ontem à noite, o
substitutivo do relator. Deputado
Djalma Marinho, que. devido aos su-
cessivos debates travados à tarde,
sentiu-se mal e foi encaminhado ao
posto médico do Senado, interrom-
pendo-se a reunião, só reiniciada à
noite, com sua presença.

Uma das emendas, do lider do
Governo, Sr. Célio Borja, estabele-
ce que o Governador do novo Esta-
do fixará, em decreto-lei, o nume-
ro de membros do Tribunal de Jus-
tica, e foi tachada pelo MDB de in-
tervenção no Poder Judiciário. A
emenda que inclui Mangaratiba na
Região Metropolitana poderá ser
aprovada na sessão do Congresso
Nacional, marcada para a próxima
quarta-feira. A outra determina
que os servidores requisitados pelo
futuro Governador para assessora-
lo até o dia 15 de março fiquem à
disposição da Secretaria de Plane-
jamento.

Tribunal de Justiça
Com a emenda Célio Borja, o

Art. 11 do substitutivo passou a ter
a seguinte redação:"O Poder Judiciário será exer-
cido pelo Tribunal de Justiça cons-
tituido pelos desembargadores efe-
livos dos Estados do Rio de Janeiro
e da Guanabara e por seus tribu-
nais e juizes.

Parágrafo único: O Governa-
dor do Estado estabelecerá em de-
creto-lei o número de membros do
Tribunal de Justiça e os critérios
de aproveitamento dos atuais de-
sembargadorcs, assegurada aos de-
mais a disponibilidade a que alude
o Art. 144. parágrafo 2.° da Consti-
tuição federal".

Diz o parágrafo 2.°, do Art. 144,
da Constituição: "Em caso de mu-
dança de sede do juízo, será facul-
tado ao juiz remover-se para ela
ou para comarca de igual entrancia
ou obter a disponibilidade com
vencimentos integrais".

Substitutivo aprovado
As 12hl0m — duas horas de-

pois de iniciados os debates — a
Comissão Mista do Congresso Na-
cional aprovou o substitutivo do
relator, Deputado Djalma Marinho
iArena-RNl, ressalvados os 70 des-
taques apresentados por represen-
tantes da Arena e do MDB, cuja
votação foi marcada para as 1*1
¦horas.

Votaram contra o substitutivo
os quatro representantes do MDB:
Senador Amaral Peixoto e os Depu-
tados Laerte Vieira, José Bonifácio
Neto e Peixoto Filho. A favor, vo-
taram todos os parlamentares da
Arena na comissão: 10 senadores e
oito deputados.

Ato de força
Os debates foram iniciados às

lOhlum pelo lider do MDB na Ca-
mara. Deputado Laerte Vieira (SC),
com a declaração de que o proje-
to do Governo e o substitutivo do¦relator representam um "aterrador
elenco de agressões ao texto cons-
titucional" e que "a fusão é um
ato de força."

Em seguida falaram os Depu-
tados José Bonifácio Neto (MDB-
GBi e Peixoto Filho (MDB-RJI. O
primeiro considerou a matéria "in-
constitucional e injuridica" e o se-
gundo disse que a fusão é a única
salvação para o desenvolvimento
do Estado do Rio, mas que votaria
contra tendo em vista a inconsti-
tuclonalidade cio projeto e do subs-
titutivo.

Modificando pronunciamentos
anteriores, o Senador Amaral Pei-
xoto reconheceu que a fusão é be-
néfica à Guanabara e ao Estado
do Rio, mas condenou, com ve-
emêhcia, a forma com que está
.sendo conduzida. E anunciou que
o MDB divulgaria nota oficial a
respeito.

Respondendo às acusações do
MDB, o Deputado Célio Borja, que

comandava a Arena, disse que o
Governo Geisel, ao promover a fu-
são. estava cumprindo a vontade
popular dos dois Estados, e tor-
nando una regiões que, histórica-
mente, jamais estiveram separadas.

O Sr. Célio Borja ressaltou que
os argumentos de inconstituciona-
lidade, utilizados pela Oposição, po-
deriam ter validade em Constitui-
ções anteriores, nunca na atual,
que, expressamente, autoriza a cria-
ção de Estados através de lei com-
plementar.

Constituinte
Antes de a matéria ser posta

em votação, o relator, Sr. Djalma
Marinho, fez um pronunciamento
explicando os fundamentos do
substitutivo e defendendo sua cons-
titucionalidade.

Disse que a futura Assembléia
Constituinte do Estado do Rio de
Janeiro terá condições de melhorar
a organicidade do novo Estado.

—¦ Acredito firmemente que es-
sa Assembléia Constituinte será a
peça principal para organizar os
poderes do Estado nascente. Até lá,
tem-se que criar alguma coisa, tem-
se que utilizar os instrumentos le-
gais para se dar a partida ao pro-
cesso. Neste parecer e no substitu-
tivo dei o máximo de minha contri-
buicão para ajudar a criação do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Nota do MDB
Em 13 laudas, a nota do MDB,

assinada pelos membros do Parti-
do na Comissão, explica, em voto
em separado, a recusa ao projeto e
ao substitutivo, abordando "aspec-
tos constitucionais", "ilegitimidade"
e "aspectos políticos."

Depois de extenso exame da
parte constitucional, aponta; como
inconstitucionalidades:

O Governo não realizou plebis-
cito; o Governo não ouviu as As-
sembléias Legislativas; o projeto
intervém nos Estados. Retirada a
autonomia do Município de Nite-
rói; o Prefeito do Rio de Janeiro é
nomeado sem a ratificação da As-
sembléia: a Constituição não prevê
a extinção de Estados, mas a cria-
çãc. "As gritantes inconstitucionali-
dades que marcam e caracterizam
o projeto e seu substitutivo — diz o
documento — fácil será demôns-
trar-se que uma reprovável preo-
cupação político-partidária a am-
bos inspirou. E. sob esse aspecto,
poder-se-ía até afirmar que, em
vários textos, o substitutivo, mais
ainda do que a proposição original,
é uma tentativa de esmagar o Par-
tido oposicionista, substituindo as-
sim por atos de agressão as pala-
vras e as promessas de repeito à
Minoria, em especial às vésperas do
pleito de 15 de novembro. Não é,
aliás, esta a primeira vez de que se
valem os representantes da Revo-
lução. que teria vindo inclusive pa-
ra moralizar os costumes políticos,
a fim de semear cruzes no cami-
nho da Oposição, na tentativa de
impedir seu fortalecimento".

Exemplo anterior
Lembra a nota do MDB que,

em 1965 "as hostes situacionistas
foram surpreendidas com as elei-
ções dos Srs. Negrão de Lima e Is-
rael Pinheiro e mudaram, repeti-
namente, as regras do jogo, a fim
de que o Governo, através de As-
sembléias Legislativas agonizantes,
elegesse os demais Governadores.""Mas, para isso, se tornou ne-
cessário cassar tantos deputados
estaduais das Assembléias Legisla-
tivas do Rio Grande do Sul e do
Estado do Rio quanto bastassem
para que se deslocasse a maioria
parlamentar. Quatro anos mais tar-
de. o mesmo voltaria a ocorrer no
grande Estado sulino, a fim de que
o Governo, previamente derrotado
pelo voto indireto, e inevitavelmen-
te batido pelo sufrágio direto, ai-
cançasse a maioria que desejava.
Nos primeiros dias de novembro de
1970, a pretexto de evitar comemo-
rações extremistas de duvidosa

realidade, desencadeou-se em todo
o pais uma série de prisões arbitra-
riasi que espalharam o terror em
muitos círculos e atingiram a can-
didatos do MDB".

Lei eleitoral
"Antes disso — prossegue a

nota — o Governo para conquistar
a maioria de que tanto se envai-
dece, havia reformado a lei elei-
toral, para criar as sublegendas,
abrindo dentro do próprio Partido
oficial o leque de opções para re-
crutar os que, nas Capitais e no
interior, poderiam vir a integrar o
Partido oposicionista."A regulamentação da fideli-
dade partidária, que manhosamen-
te não alcança os prefeitos, foi
feita de modo a permitir, durante
o prazo de sua rumorosa elabora-
ção. a transferência de elementos
oposicionistas para o abrigo da le-
genda oficial. Enquanto o Governo
se lançava a uma intensa propa-
ganda, recrutando todos os órgãos
de divulgação para a palinódia de
milagres, que se vão esborroando,
a televisão, o rádio e a imprensa
eram proibidos, e ainda o são, pela
censura policial, de divulgar criti-
cas formuladas pelos senadores e
deputados do MDB, e impedidas de
comentar os escândalos adminis-
trativos. Tudo não obstante, em
1974. a crer-se na Emenda Consti-
tucional n*? 1, outorgada ao pais
pelo triunvirato militar que o go-
vernou durante alguns meses. Con-
tra todos os obstáculos, e quando
o MDB começara a lançar seus
candidatos, eis que o Presidente da
República, indicado por aqueles
mesmos chefes militares, envia à
aprovação do Parlamento emenda
constitucional que retarda para
1978 a escolha popular dos Gover-
nadores".

Triste espcUu-ulo
Dai "este triste espetáculo que

a Nação envergonhada assiste, com
o desprestigio de tantos de seus
homens públicos e o desrespeito
flagrante à vontade popular. Ape-
sar de todos esses entraves, e de
tantos outros que seria impossível
descrever, o MDB, largamente ma-
joritário no Estado da Guanabara,
fazia as necessárias consultas para
lançar .seus candidatos às eleições
de 3 de outubro, quando o Gover-
no federal, acolhendo velhas su-
gestões da Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro, remeteu ao
Congresso a mensagem para a ime-
diata fusão daquela unidade fc-
derativa com o Estado do Rio. A
eleição do futuro Governador pelas
duas Assembléias Legislativas reu-
nidas asseguraria, pela soma das
respectivas bancadas, a vitória dos
candidatos do MDB. Para impedir
que isso ocorresse, e com a inten-
ção de vibrar, ¦ às vizinhanças do
pleito eleitoral, mais um golpe
contra a Oposição, no propósito
real, embora não declarado, de re-
duzir-lhe as forças, até que vigore,
como nos paises totalitários, o Par-
tido único, a mensagem presiden-
ciai autoriza a nomeação de um
Governador demissivel ad nuUim,
a 3 de outubro, e a empossar-se a
15 de março vindouro, mas a tempo
de influir no pleito de 15 de no-
vembro. Dá a esse seu delegado po-
deres excepcionais, que nem ao
Presidente da República a carta
constitucional outorgou, conferin-
do-lhe por lei o poder de expedir
decretos-lcis, sem revisão legislati-
va. Defere-se a prerrogativa de
nomear discricionariamente o pre-
feito da futura Capital do novo Es-
tado. e o substitutivo ainda lhe
atribui a livre nomeação do prefei-
to da cidade de Niterói, que, sendo
município, deveria ser eleito, como
ocorre em quase todas as comunas
do pais. Dá-lhe poderes para alte-
rar, como lhe aprouver, os orça-
mentos estaduais já regularmente
aprovados, e desde 3 de outubro
torna requisitáveis os funcionários
estaduais das duas unidades federa-
tivas, o que caracteriza uma arbi-
traria e antecipada intervenção na
vida dos dois Estados.

Partidos examinam intervenção
Os presidentes dos Diretórios

Regionais da Arena e do MDB, Srs.
Gama Filho e Pareto Júnior, afir-
maram ontem que apesar do pro-
jeto do Governo que determina a
fusão prever a intervenção nos dois
Partidos a partir da publicação da
lei, eles acreditam que isto só ve-
nha a ocorrer depois das eleições
marcadas para o dia 15 de no-
vembro.

No próximo dia 25, terça-feira,
o MDB realizará uma reunião com
os presidentes dos Diretórios Zonais,
quando serão apresentados os pri-
nieiros candidatos do Partido à Ca-
mara dos Deputados e à Assembléia
Legislativa do novo Estado, que
será Constituinte. A Convenção está
marcada para os dias 27 e 28 de
julho. I

Arena

Na Arena, fora os sete Depu-
lados federais e os 14 estaduais que

são candidatos natos, já se apre-
sentaram também 136 eleitores à
Assembléia Legislativa e 32 à Ca-
mara dos Deputados. Para o Mi-
nistro Luís Gama Filho, a abertura
do prazo de filiação partidária"proporcionará a arregifnentação
de homens de alto nível e capazes
de bem representar o Partido na
Constituinte".

O ex-presidente do diretório,
Deputadc Lopo Coelho, já começou
a procurar nomes e já conseguiu
o apoio do ex-diretor do DASP e
procurador da Fazenda, Sr. Marcos
Botelho, para que se candidate a
uma cadeira. Ele pretende convi-
dar também os Srs. Raimundo de
Brito e Marcelo Garcia, o profes-
sor Sílvio DAvila e "todo o Par-
tido fará um apelo ao Sr. Rafael
de Almeida Magalhães'. Na próxi-
ma semana, o Deputado Lopo Coe-
lho terá um encontro com o pre-
sidente da FIFA, Sr. João Havelan-

ge, que indicará também alguns
nomes da área empresarial.

MDB
No MDB, o Sr. Pareto Júnior

não acredita que haja muitas ins-
crições, "pois as listas dos candi-
datos já estão mais ou menos con-
cluídas". Na próxima terça-feira,
os presidentes dos diretórios zonais,
além de assinarem a ata acusando
o recebimento do fundo partidário
que já foi depositado, levaram tam-
bém os nomes dos candidatos de
sua preferência.

Neste dia, será marcada uma
nova reunião com vistas à seleção
final dos candidatos à Assembléia
Legislativa e à Câmara dos Depu-
tados, para depois — nos dias 27
e 28 de julho — serem homologa-
dos pelo Partido oposicionista, du-
rante convenção a ser realizada no
Palácio Tiradentes.

Arena espera novas adesões
O líder da Arena na Assembléia

Legislativa, Deputado Vitorino Ja-
mes, revelou ontem que "algumas
nessoas altamente categorizadas"
já o procuraram para tratar do in-
gresso em seu Partido. Sem infoi-
mar nomes, o lider disse que "até
elementos inscritos no MDB vão
transferir-se para a Arena".

Esse interesse decorreu da rea-
bertura do prazo para a filiação
partidária, proposta no substitutivo

do Deputado Djalma Marinho (Are-
na-RN» ao projeto de lei comple-
mentar sobre a fusão da Guanaba-
ra com o Estado do Rio, segundo
afirmou o Sr. Vitorino James. Em
sua opinião, a Arena carioca sairá
bastante fortalecida com a reaber--
tura.

Não altera
Ao contrário do que pensa o li-

der de sua bancada, a Deputada Li-

gia Lessa Bastos é de opinião que o
quadro político não sofrerá altera-
ções com a medida, "pois já está
definido e tem todas as composi-
ções políticas em andamento". A
Deputada não concorda com a ar-
gumentação de que a reabertura
atrairia novos valores, incentiva-
dos pela missão de elaborar a Cons-
tituição do novo Estado, e discor-
da da intervenção federal nos Di-
retórios Regionais.

Gama Fillio
faz convite
a Negrão

O presidente dó Diretório
Regional da Arena, Minis-
tro Luis Gama Filho, telefo-
nou ontem pela manhã ao
Sr. Negrão de Lima, eonvi-
daudo-o a ingressar no Par-
tido para que seja o candi-
dato governista às eleições
para o Senado no pleito de
15 de novembro.

O ex-Govcrnador, porém,
disse que "nem cheiriiei a
examinar a hipótese de dei-
xar o MDB. Não entro nesse
jogo." Mesmo que ingresse
na Arena, o Embaixador es-
tá impedido de se cândida-
tar ao Senado, pois a le-
gisiação Tele r mina que"desligado de um Partido e
filiado a outro, o eleitor só
poderá candidatar-se a car-
go eletivo após o decurso do
prazo de dois anos da data
da nova filiação."

OS PRAZOS

O Artigo 36 do projeto de
lei que prevê a fusão dos
Estados da Guanabara e.
Rio de Janeiro diz que "po-
dera concorrer ao pleito de
15 de novembro de 1974 nos
Estados do Rio de Janeiro
e Guanabara, o eleitor que
se filiar a Partido político,
no prazo de 15 dias conta-
dos da data da publicai ão
desta lei, ficando dispensa-
do o prazo a que se refere
o Artigo IV da Lei n" 5 782,
de 6 de junho de 1972."

Para que um eleitor se
candidate, é necessário
atender, porém, a diversos
prazos: o da filiação parti-
daria (12 meses antes do
pleito, o que já íoi dispensa-
do); o domicilio eleito-
ral; e o do caso de mudan-
ça de Partido político.

A Lei n.v 5 632, em seu Ar-
tigo 67, Parágrafo 3v, diz
que "desligado de um Parti-
do e filiado a outro, o elei-
tor só poderá candidatar-se
a cargo eletivo após o de-
curso do prazo de dois anos
da data da nova filiação",
exigência esta que não foi
dispensada, e que é exigida
também na Resolução n"
9 252, de 12-7-72, que dá as
Instruções .]) a r a Orgàni-
zação, Funcionamento e Ex-
tinção dos Partidos Politi-
cos, em seu Parágrafo 2" do
Artigo 98.

Embaixador diz a Geisel
oue União Soviética pode
fornecer turbina a Itaipu

Brasília (Sucursal) — O Embaixador Serguei
Mikhailov afirmou ontem, depois de apresentar suas
despedidas ao Presidente Geisel, no Palácio do Pia-
nalto, que a URSS tem realmente interesse em ven-
der turbinas para a Hidrelétrica de Itaipu, e que as
negociações oficiais nesse sentido serão iniciadas
brevemente com o Sr. Costa Cavalcanti, diretor da
empresa binacional construtora da usina.

Acrescentou o diplomata da URSS que o seu
pais produz atualmente as maiores turbinas gerado-
ras do mundo e isso será um "grande trunfo" para
vendê-las ã Hidrelétrica de Itaipu, "já que é prefe-
rivel a instalação de grandes turbinas em uma só
unidade do que várias turbinas pequenas".

Grandes turbinas
Informou o Sr. Serguei Mikhailov que a URSS

está produzindo turbinas de até 800 mil kW em uma
só unidade, e turbinas a vapor até 1 milhão de kW.
As negociações para a venda desses equipamentos ao
Brasil, entretanto, deverão ser complementadas pelo
seu substituto no cargo de Embaixador da URSS, di-
plomata Uiru Jukov.

Afirmou ainda o diplomata que o seu país tem
o interesse em incentivar todas as formas de rela-
ções comerciais còm o Brasil, esclarecendo que a
balança comercial entre os dois paises registra,
atualmente, um volume de transações quase 20 ve-
zes favorável ao Brasil.

Entre outros produtos, a URSS importa do Bra-
sil cacau, café, açúcar e óleos vegetais, mas o Em-
baixador Serguei Mikhailov afirmou que gostaria de
ver essa lista de produtos ampliada substancialmen-
te. "sem nenhuma preocupação de equivalência de
nossa parte: podemos até comprar mais e vender
menos, no caso não nos interessa a aritmética".

O Sr. Serguei Mikhailov esteve no Palácio do
Planalto para apresentar suas despedidas ao Presi-
dente Ernesto Geisel, pois retorna a Moscou no dia
26, depois de nove anos de serviço no Brasil.

Tririacional de cimento
já divide seu capital

Buenos Aires (UPI-JB) — O Secretário do De-
senvolvimento Argentino. Sr. Alberto Davic. anun-
ciou ontem que a empresa trinacional que for-
necerá cimento para as represas a serem construi-
das no Alto Paraguai, terá 33 "íí. de capital de em-
presnrios brasileiros e argentinos, cm conjunto, e
24*;; do Instituto Nacional de Cimento do Para-
guai.

O anúncio do Secretário Alberto Davie não
especifica a quem caberá os 43% restantes, mas
presums-se que será dividido entre entidades esta-
tais brasileiras e argentinas.

Instalação
Aerfscentou que a fábrica de cimento, a ser

instalada na localidade paraguaia de Vallemi, terá
a capacidade de produção de 450 mil toneladas por
ano e exigirá um investimento cm torno de 45 mi-
Ihões de dólares.

Empréstimo
Washington (UPI-JB i — O Brasil vai aumen-

tar sua produção de cimento em 2 mil toneladas
métricas diárias, ¦mediante a instalação de uma fá-
brica desse produto, para que o Banco de Exporta-
ção e Importação (Eximbank) lhe conceda um
empréstimo de 5 milhões e 850 mil dólares (cerca
de CrS 38 milhões) e uma garantia de emprésti-
mo de igual valor.

Constituição
>Sfameaça

3 mandatos
Brasília (Sucursal) — O

Senador João Calmon (Are-
na-ES) e os Deputados
Amaral Neto (Arena-GB) e
Alair Ferreira (Arena-RJ)
poderão perder seus man-
datos, por exercerem ativi-
dades remuneradas cm em-
presa concessionária de ser-
viço público, conforme o pa-
recer oferecido pela Co-.
missão de Constituição e
Justiça.

A consulta sobre a exis-
tência de incompatibilidade
entre o mandato legislativo
e as atividades jornalísticas
em empresas concessioná-
rias de serviços públicos foi
feita pelo Deputado Lauro
Rodrigues (MBD-RS), em
plenário, e encaminhada
pela Mesa da Câmara à Co-
missão de Constituição e
Justiça, onde recebeu pare-
cer do Deputado Antônio
Mariz iArena-PBi.

INCONSTITUCIONAL

O Deputado Lauro Rodri-
gues, na solicitação da au-
diència sobre as relações de
emprego de parlamentares
com empresas de rádio e te-
levisão, afirma a incompati-
bilidade com o exercício do
mandato eletivo, invocando
a Constituição e citando, co-
mo exemplo, o Senador João
Calmon e os Deputados
Amaral Neto e Alair Ferrei-
ra.

O Deputado oposicionista
ressalta que o Artigo 34 da
Constituição, em sua Alínea
A, diz claramente que, des-
de a expedição do diploma,
não pode o parlamentar —
deputado e senador — fir-
mar ou manter contrato
com pessoa de direito públi-
co, autarquia, empresa pú-
blica, sociedade de econo-
mia mista ou empresa con-
cessionária de serviço públi-
co.

Manifestando dúvidas
quanto às conclusões do dis-
positivo constitucional, on-
de ressalva os casos em que
o contrato obedeça cláusu-
las uniformes, o Deputado
Lauro Rodrigues submeteu
à consideração da Câmara
um pedido de audiência
que, encaminhado à Co-
missão de Constituição e
Justiça, recebeu parecer
contrário quanto à possibili-
dade de deputado ou sena-
dor exercer atividade remu-
nerada em empresas de rá-
dio e televisão.

Se você optou turismo,
aplique nestes projetos. O Grupo Sisal

jarante a passagem de volta.
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Ao aplicar seus incenlivos fiscais
nos Hotéis Meridien-Copacabana e
Mcridicn-Bahia você tem a certeza
de que esse investimento vai voltar.

O Grupo Sisal tem bons motivos
para afirmar isso. Um deles é o pró-
prio Grupo Sisal: 30 anos de experi-
ência em investimentos imobiliários
e 830 mil m2 realizados na área de
construção civil.

A Sisal Imobiliária Santo Afon-
so S.A., empresa líder do Grupo,
construiu entre outras, as fábricas
Carlsberg, Safron-Teijin, o Super-
mercado Atacadista Makro, o Leme
Palace Hotel e o Supermercado Jum-
bo de Belo Horizonte. E vai cons-
truir,- nos próximos 5 anos, mais de
30 hotéis em todo o pais.

Para que você tenha uma certeza
ainda maior do investimento que vai
fazer, o Grupo Sisal entregou a admi-
•distração desses hotéis à Société des
Hotels Meridien. Que põe em prática
toda a tradição francesa em hotelaria
para transformar em sucesso cada
um dos hotéis que administra em
todo o mundo.

Além disso, a Meridien é subsi-
diária da Air France que, natural-
mente, tem um interesse todo espe-
ciai em levar passageiros para os luga-
res onde existam hotéis Meridien.

Se a sua empresa optou Turismo
e Turismo-Sudene, decida-se agora
pelos Hotéis Meridien-Copacabana c
Mcridien-Bahia.

E, como pessoa física, você pode
aplicar e deduzir 100% do seu invés-
timento, até 50% da sua Renda Bruta.

E fique tranqüilo. A passagem de
volta já estará incluída na aplicação.

SSSAL 5Un^\i
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Hotel Meridien-Copacabana
Aprovado pela \zà EMBRATUR
Einanciamcnlo PASEP/Batuo do Brasil

Hotel Meridien-Bahia
Aprovado pela © EMBRATUR
Aprovado rela SUDENE
Financiamento do
Banco do Nordcslc do Brasil/BNH
e do Banco Econômico S.A.

Para maiores informações sobre esses projetos qucir.i dirigir-se à Sisal S.A.., Av. Almirante Barroso, R!,5." And . ZC*P - Rio de Janeiro. GB, ou aos coordenadorei dt
Captação: Cia. Metropolitana de Credito, I m.mviamento c Investimentos, Agências do Banco Econômico S.A. e Instituições Financeiras credenciadas peto Ban*.o Central.
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Coluna do Castello

A verdade
de cada dia

Brasília — A missão que o Presiden-
te Geisel atribuiu ao Senador Petrõnio
Portela apresentou, em si mesma, algu-
mas novidades em relação às concepções
políticas do seu Governo confrontadas
com as concepções políticas do Presiden-
te Mediei. Assumindo o Poder em segui-
da a grave surto revolucionário, que im-
pôs severo julgamento da comunidade
politica, tida como irresponsável, a pon-
to de se julgar necessário o recesso do
Congresso e de numerosas Assembléias
estaduais, o Presidente Mediei decidiu-se
por suspender a norma da eleição direta,
impondo a exceção, já agora renovada, da
eleição indireta, e despachou duas mis-
soes paralelas com o objetivo de selecio-
nar nomes para governadores. O Sr.
Rondou Pacheco, presidente da Arena,
foi conversar com os políticos, ouvi-los
sem tomar votos nem registrar consen-
sos. Cumpria um cerimonial de restau-
ração do Partido, enquanto o Coronel
Manso Neto se informava junto às guar-
nições jederais sobre as pessoas que, em
cada Estado, estavam em condições mo-
raise técnicas de assumir o Governo
local.

O Sr. Rondon Pacheco fez indicações
que, em alguns casos, coincidiram com as
do Coronel, principalmente por ter ele
entendido que não devia sugerir candi-
daturas de políticos mas de técnicos,
muito embora haja políticos travestiãos
de técnicos e técnicos de políticos, con-
forme as circunstancias. A Arena, no en-
tanto, não se alvoroçou ao receber o seu
presidente, tanto mais quanto se tratava
de homem discreto, que aprecia o valor
do silêncio e teme a ligeireza das pala-
vras. Escolhido o seu elenco de governa-
dores, no qual incluiu três ou quatro po-
líticos, inclusive o próprio Sr. Rondon Pa-
checo, o Presidente Mediei, malgrado ai-
gumas decepções que logo se tornariam
evidentes, determinou que se. desse se-
quéncia ao seu projeto estadual. Aos go-
vernadores, embora técnicos, foi assegu-
rado o domínio político do Estado, dan-
do-se a eles o direito de indicar dois ter-
ços do Diretório e a totalidade das exe-
cutivas regionais.

Com a ascensão do General Geisel
houve uma reversão das expectativas. Os
governadores foram paralisados, sua for-
ça diluída e seu poder político destroça-
do mediante a prévia anulação do poder
decisório dos diretórios e das executivas.
Decretou-se a falência dos técnicos, o que
iria surpreender o próprio Governador
Rondon Pacheco, o qual, tendo se dedica-
do à administração com o animo de viu-
dar a. mentalidade mineira, marcada-
mente política, por um espírito construti-
vo, de inspiração tecnológica, terminou
posto à margem das decisões no seu pró-
prio Estado e tendo de conformar-se a
uma castração do seu mandato. A poli-
tica é um fato vivo, dinâmico, e a verda-
de de hoje será quase certamente a men-
tira de amanhã. O Presidente Geisel re-
solveu deslancliar um processo político,
suscitar a imaginação política criadora e
dar andamento ao projeto revoluciona-
rio, que evoluíra no setor econômico en-
quanto regredira no setor político.

Chegou portanto a hora dos politi-
cos. Sem batalhões precursores, o novo
presidente da Arena, Sr. Petrõnio Porte-
Ia. foi despachado para correr os Esta- .
dos, ouvir os políticos, tomar votos, pro-
curar consensos e depositar seu material
âe pesquisa nas mãos do Presidente da
República. Como se viu, mudaram os ob-
jetivos do Governo federal, alteraram-se
as normas de trabalho do presidente da
Arena, mas uma coisa não se modificou:
o poder de decisão continuou com o Pre-
sidente da República. O Senador Petrã-
nio, um nordestino inquieto, sacudiu o
Partido do Rio Grande do Sul ao Acre,
reuniu as bancadas, ouviu os dirigentes,
cerceou palavrões, tomou votos, fez apu-
rações, apaziguou algumas crises vias
agravou outras. De qualquer forma, seu
Partido embora envolvido no processo po-
litico, participante do debate — o que
representa um grau acima na escala de
participação — nada decidiu e mais de
uma vez teve de engolir decisões.

É possível que na próxima etapa se
devolva ao Partido sua autonomia para
escolher seus candidatos. Seria a evolu-
ção natural da tendência que se tornou
ostensiva e que se expressa hoje militan-
temente através da liderança do futuro
Governador de São Paulo, que quer con-
jugar sua condição de potência econômi-
ca com a condição de potência política e
assim comandar a reimplantação da de-
mocracia no Brasil. Esta é a verdade dc
hoje. Se não houver uma nova reversão
de expectativas — ninguém se esqueça
de que prossegue o processo revoluciona-
rio, irreversível e incompatível com desa-
jiOS — as coisas haverão de melhorar em
197S. De qualquer forma, se não houver
progressos, não haja dúvidas quanto ao
que há de vir — a Revolução não se imo-
bilizará e novos surtos poderão dilatar no
tempo o prazo de recomposição, se é que
o sucessor do General Geisel seja dos que
pensem que o regime sob o qual vivemos
deva sofrer alterações.

Carlos Castello Branco

PERSIANAS

INCOPERS.A.
INOÚSTIlA.f COMÍHOO Df PfUS/ANAS

Rua Adollo Gordo, 266 -São P«ulo

«ALUMÍNIO • MADEIRA
• PLÁSTICO
VENDAS RIO:

.¦ Av. Rio Branco, 156/2533
Tels.: 252-4232 e 232-6612
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vidas Mim
COM OXIGÊNIO PURO.

• Aparelho de Bolso, Tam. 10 Cmts,:
! 148 Grs. Tenha-o à Mao. Evita Sur-
; presas. Pronto Alivio Nas Bronqui-1
: tes. Asma. Dispnéia. Cardíacos.:

Falta de Ar. Anginas, Enfisema
; Pulmonar. Fadiga, ele.

OXIGÊNIO É VIDA

1 Emcasa. escritório, fábrica, clubes, .
I porla-luvas do carro. Air-Aid e |
| pronto-socorro de emergência.
I Produto americano, aprovado pelo
1 Clinicai College oi Medicine, Nova ;
I York:
1 Sem compromisso. Para sua Como- ;

úidade. Atende-se a domicilio.
HERMES FERNANDES S. A..

T. 232-3459 Av. Rio Branco 133-18 ° :
T. 390-9310 R. Maria Freitas 96/602 .
T. 236-1978Copacabana945SI. 106 :

. T. 229-2633 R. Dias da Cruz 155/601 I
Ponha - Av. Bras de Pina 24 Gi. C-04
Tiiuca-R. Conde Bonfim 370 SI. 209 I

APARELHOS
PARA SURDEZ
Leia com atenção
para ouvir melhor.

O Centro Auditivo Telex,
atuando em todo Brasil,
assegura a seus clientes a
experiência de vinte-e cinco
anos de tradição.
Um know-how ligado a
sessenta e cinco paises
garante a alta qualidade dos
mais modernos aparelhos para
surdez.
Há 25 anos mais de cem mil
pessoas ouvem melhor,
assistidas pelo Centro
Auditivo Telex.
Ouvir é tão bom quanto ver.

CENTRO AUDITIVOTelex
Rio de Janeiro, GB - Av. Rio Branco, 120
s/loja 21 - Tel.: 222-6662 - 222-8144
Copacabana, GB - Av. N.S. Copacabana, 680
s/1.104- Tel.: 235-3862
Niterói, RJ - Av. Amaral Peixoto, 455
Cj - 1.107/8-Tel.:2-3389
Nova Iguaçu, RJ - Av. Nilo Peçanha, 301 -
s/401
Tiíuca, GB - Rua General Roca, 778 >
s/1001 - Tel.: 268-6226 £

Projeto do Governo vai
proibir matéria paga de
candidatos às eleições

Brasília (Sucursal) — Os candidatos a senador,
deputado federal e deputado estadual não pode-
rão publicar matéria paga na imprensa nem fazer
propaganda eleitoral paga nas emissoras de rádio
e televisão, ficando também proibidos de aliciar
eleitores com transporte e alimentação em dia de
eleição»

Estas e outras restrições deverão constar de
projeto de lei que o Presidente Geisel encaminhará
hoje ou na próxima semana ao Congresso para vi-
gorar já na campanha eleitoral deste ano. O proje-
to acolheu sugestões do Deputado Etelvino Lins
(alimentação e transporte sob a responsabilidade da
Justiça Eleitoral) e do Deputado Airon Rios (proi-
bicão de propaganda eleitoral paga).
TRANSPORTE

A idéia do Sr. Etelvino Lins, aceita pela dire-
ção nacional da Arena em sua última reunião, pre-
vê transporte gratuito no dia de pleito aos eleito-
res da Zona Rural ou que residam em local dis-
tante da mesa eleitoral. Caberá à Justiça Eleito-
ral controlar o transporte dos eleitores, utilizando-
se de veículos oficiais e, se necessário, de carros
de aluguel.

O projeto estabelece pena de reclusão de quatro
a seis anos — além de multas — aos candidatos
que fornecerem transporte e alimentação aos elei-
to res da Zona Urbana para fins de aliciamento.

A proibição da propaganda eleitoral paga foi
preconizada no início do ano pelo Deputado Airon
Rios íArena-PE) e a direção nacional da Arena
acolheu sua idéia, incorporando-a ao projeto en-
tregue ontem ao exame do Ministro da Justiça.

Pelo que ficou aprovado, o projeto coloca em
igualdade de condições os Partidos e os candidatos
quanto à propaganda no rádio e na televisão. Só
será permitida a propaganda gratuita sob respon-
sabiüdade da Justiça Eleitoral.

Nos jornais e revistas., os candidatos só pode-
rão pagar a publicação do currículo c número de
registro na Justiça Eleitoral.
NOMEAÇÕES

Deverá também constar do projeto governa-
mental dispositivo proibindo 90 dias antes das ciei-
ções parlamentares e até o término do mandato de
Governadores, nomeações de funcionários estaduais
c municipais, salvo cargo em comissão e na ma-
gistratura e dos aprovados em concurso público
homologado até a publicação da lei.

O Sr. Etelvino Lins declarou ontem que se sen-
te recompensado pela iniciativa do Presidente Gei-
sei. acolhendo sua idéia, que "irá alterar profunda-
mente o nosso processo político-eleitoral".

TSE divulga instruções
para os próximos pleitos
Nüo noderá nenhum candidato, individualmen-

te sob nena de cassação de mpnriato. custear des-
nesas eleitorais, inclusive com alistamento e arre°'i-
mentação, para evitar abuso c influência do poder
econômico, segundo as instruções sobre pronngan-da eleitoral e atos preparatórios do pleito deste ano
divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com as instruções do TSE, as mesas
receptoras funcionarão em lugares escolhidos pelos
juizes eleitorais 60 dias antes das eleições. Para a
sua instalação, serão preferidos edifícios públicos,"recorrendo-se aos particulares se faltarem aque-
les em número e condições adequadas".

A propaganda dos candidatos somente será per-
mttida após a escolha pela Convenção partidária.
Qualquer propaganda — radiofusão, televisão, co-
micios ou reuniões públicas — é vedada desde 48
horas antes até 24 horas depois das eleições.

Toda propaganda eleitoral será realizada sob
a responsabilidade dos Partidos e paga por eles,
imputando-se-lhes solidariedade nos excessos pra-
ticados pelos seus candidatos e adeptos — afirmam
as instruções.

Em cada Estado e município — assinalam —
serão registrados Comitês, compostos de três a cin-
co membros, que aplicarão os recursos financeiros
destinados à propaganda durante a campanha elei-
toral. Esta norma se aplica também a cada uni-
dade administrativa nos municípios com mais de
1 milhão de habitantes.

As instruções determinam, igualmente, que "ne-
nhum Partido poderá despender, na propaganda
partidária e na de seus candidatos, quantias su-
periores às que ele fixar, nem receber, dos seus fi-
liados, contribuições e auxílios fora dos limites es-
tabelecidos nos estatutos".

Comandantes Ministro libio aproveita
visita para ver acordo de
cooperação com Brasil

recebem
Paulo Esídioo

São Paulo (Sucursal) —
Os Srs. Paulo Egidio Mar-
tins e Manuel Gonçalves
Ferreira Pilho, candidatos a
Governador e a Vlce-Gover-
nador de São Paulo pela
Arena, visitaram ontem os
Comandantes do 6? Distrito
Naval e do 4? Comando Aé-
reo Regional.

Na próxima semana o Sr.
Paulo Egidio Martins apre-
sentará o Sr. Manuel Gon-
çalves Ferreira Filho a o
Presidente Ernesto Geisel-,
em Brasília.

A visita dos candidatos
da Arena ao Comandante
do 49 Comando Aéreo Re-
gional, Brigadeiro Roberto
Augusto Carrão de Andrade
durou mais de duas horas.

De manhã, o futuro Go-
vernador e Vice estiveram
com o Comandante do 6?
Distrito Naval, Vice-Almi-
rante Roberto Teixeira,
com o qual trataram da im-
plantação da Escola Naval
próximo a Ubatuba.

Arena gaúcha
lança
Guaselli

Porto Alegre (Sucursal)
— A Arena gaúcha reunirá
domingo, na Assembléia Le-
gislativa, seu Diretório para
homologar as candidaturas
de Deputado Sinvai Guazel-
li ao Governo do Estado e
do Deputado Amaral de
Sousa a Vice-Governador.

A concentração politica
que sucederia à reunião do
Diretório para popularizar
suas deliberações e, ao mes-
mo tempo, assinalar o início
da campanha eleitoral, foi
adiada para o dia 13 de ju-
lho, em face do interesse do
Gover.io federal em ver
aprovado o projeto da fu-
são Guanabara—Estado do
Rio antes do recesso do
Congresso.

Gen. Ednardo
visita

faculdade
São Paulo (Sucursal) —

O General Ednardo D'Avila
Melo, Comandante do II
Exército, esteve ontem em
visita a Faculdade Farias
Brito, dialogando com os
universitários sobre proble-
mas brasileiros e, em parti-
cular, "se dirigiu aos que,
hoje, ocupam os bancos das
faculdades para se consti-
tuirem naqueles que irão
compor a elite da nossa ei-
dade."

O General Ednardo D'Avi-
Ia Melo realçou e pediu aos
acadêmicos que meditassem
sobre os problemas nacio-
nais no nível em que mere-
cem ser tratados, enfocan-
do, como principais, as
questões ligadas ao carvão
siderúrgico, à energia e à
taxa de crescimento da po-
pulação.

Brasília (Sucursal) — Chegou às 20h 30m dc
ontem a esta Capital em um trijato da Cruzeiro do
Sul o Ministro do Petróleo da Libia, Sr. Ezzedin ei
Mabrouk, que veio ao Brasil a convite do Ministro
Shigeaki Ueki, das Minas e Energia. O Ministro li-
bio, que.está vindo de Quito, no Equador, onde par-
ticipou da reunião dos paises produtores ao petró-
leo, aproveitará sua vinda ao Brasil para discutir
acordos de cooperação em diversas áreas.

O Ministro Ezzedin ei Mabouk veio acompa-
nhado de sua esposa, Sra. Ahlam Be Otaman, de seu
filho mais novo, Hani, de apenas três meses, de
mais dois assessores ligados ao seu Ministério e do
Sr. Award Buruwin, Conselheiro da Embaixada da
Libia, em Caracas. O Ministro Ueki, acompanhado
de sua esposa, Sra. Lücla Ueki, do Ministro Paulo
Nogueira Batista, do Itamarati, e de vários asses-
sores do Ministério das Minas e Energia, foi ao
aeroporto receber o Ministro libio.

CONTATOS

Amável, falando fluentemente o inglês, o Mi-
nistro Ezzedin ei Mabrouk conversou durante 15
minutos com o Ministro Ueki e com o diplomata
Paulo Nogueira Batista, enquanto esperava o de-
sembaraco de sua bagagem, e numa rápida entre-
vista à imprensa anunciou — pela primeira vez,
palavras suas — que a Petrobrás acabou de assinar
com a empresa estatal petrolífera de seu pais um
acordo para a exploração de petróleo em áreas con-
cedidas pelo Governo libio.

Acrescentou pup a sua visita ao Brasil não è
nflcjàl. mas d° ror-tpsia. atendendo an "convite mui-
to amável do Ministro Slvieaki TI"ki".

Hoie. elp será recebido às 10 horas pelo Pre-
sidente Geisel. e às 10h30m se reunirá com o Minis-
tro Shi9r°a.ki Ueki. Às 12h30m estará no Itamarati,
com o Chanceler Azeredo da Silveira, com quem
almoçará às 13 horas. À tarde, fará um programa
de "turismo 

pelos principais nontos da Canital fe-
deral. O Ministro Shigeaki Ueki fará o papel de
r.ic.erone, embora, como disse ele, "sem conhecer
muito Brasília".

Essa visita do Ministro do Petróleo da Líbia vai
facilitar, ainda mais, os entendimentos para que o
Brasil amplie as quantidades de petróleo importa-
do daquele pais, com preços o condições de entrega
altamente vantajosos para a Petrobrás. O Brasil
negociou em 1972 um acordo de comnra de petróleo
da Libia com o Governo do Coronel Muamar Kacha-
fi e as entregas desse petróleo nos terminais brasi-
leiros chegaram a sofrer tentativas de embargo por
via judicial no ano passado, quando as autoridades
de Tripoli determinaram a nacionalização das em-
presas estrangeiras que operavam no pais.

Assim, algumas dessas empresas alegaram pe-
rante a Justiça que o petróleo fornecido ao Brasil,
na verdade, lhes pertencia e estava sendo trans-
ferido para as refinarias brasileiras sem a sua au-
torizaçâo. A ação foi indeferida pela Justiça.

Enquanto aguardava a chegada do avião da
Cruzeiro do Sul que traria o Ministro libio. o Minis-
tro Shigeaki Ueki, conversando com os jornalistas,
explicou que era muito importante para nós a visita
do Ministro de Petróleo de um pais árabe, mas que
a visita do Sr. Ezzedin ei Mabrouk era de cortesia,
e que ele vinha atender a um convite que lhe fizera
em suas viagens de negociações pelos paises da Ãfri-
ca e do Oriente Médio.

— Não vamos falar de negócios — disse o Mi-
nistro Ueki. Isto fica a cargo de missões comerciais
especificas. Mas é muito bom para o Brasil a visita
do Ministro libio, ainda se levarmos em conta que
a Libia é o terceiro fornecedor externo de petróleo
ao Brasil. O primeiro é a Arábia Saudita e o se-
gundo. o Iraque. A Libia fornece 80 mil barris de
petróleo diários ao Brasil.

Embaixador saudita
entrega credencial

Brasília (Sucursal) — O Presidente Ernesto Gei-
sei recebeu ontem as credenciais do novo Embai-
xador da Arábia Saudita. Sr. Mamon Kabanl, e ex-
pressou-lhe satisfação pelo fato de que "as relações
políticas e diplomáticas entre os dois paises passa-
rão a ser feitas, agora, a nível de Embaixadas", dl-
zendo se ter empenhado pessoalmente por isso.

O diplomata Mamon Kabani. foi apresentado ao
Presidente da República pelo Chanceler Azeredo da
Silveira e conversaram por alguns minutos, com
auxilio do intérprete. O Chefe do Governo disse ao
Embaixador da Arábia Saudita que poderia contar
com o espirito aberto do Governo brasileiro para as
conversações de interesse mútuo.

O Rio: Rua Buenos Aires, 17 - 1." - Tel.: 242-4163
São Paulo: Rua Marconi, 31 - 6.° - si. 67-Tel.: 35-6585/35-6518/34-3375/37-4741

Belo Horizonte: Rua Goitacazes, 71 - sis. 703/704 - Tel.: 24-9634
Uberlândia: Praça Tubal Vilela, 27-Tel.: 4-5697/4-2579/4-2576/4-4592

Goiânia: Rua 3, n.° 709 - Tel.: 2-0003/64-4487
Brasília: SCS-Ed. Ceará, n.° 7 - si. 703
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ntregando a
nacional esta

rol
ponteli

f
fabricada no Brasil

Trata-se de uma ponte rolante
de 80/151 para ÁREA DE FUNDIÇÃO.
Este mês será entregue ainda:
Uma ponte rolante MORGAN para

ÁREA DE FUNDIÇÃO-C.S.N.
Uma ponte rolante para CASA DO SOPRADOR

DO ALTO FORNO N? 3 - C.S.N.
Uma ponte rolante MORGAN para LAMINAÇÃO

DE TIRAS A FRIO-USIMINAS.

EQUIPAMENTOS PARA ELEVAÇÃO
E TRANSPORTE DE CARGAS INDUSTRIAIS

ARARAS - SÃO PAULO - BRASIL
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ofessoras
''As professoras primárias

fluminenses, sempre muito sr-
crificadas, tr-iirio minimizada a
importância de seu trabalho
na formação de homens que
dirigirão o país, pela péssima
remuneração que recebem,
agora que. finalmente, vislum-
bram uma substancial melho-
ria salarial, estão apreensivas
quanto ao projeto presidencial
proibindo admissões, movimen-
tação de pessoal e qualquer nl-
ternyão nos quadros do [lindo-
lalismo carioca e fluminense,
em face da fusão Guanaba-
ra—Rio de Janeiro.

Gostaria de consultar sobre
um ponto que não foi devir
damente esclarecido na iiu-
prensa:A decisão do Governo fede-
ral tem efeito retroativo? Atin-
ge o aumento de 20''! concedi-
do ao funcionalismo público
fluminense e a antecipação da
vigência do Estado do Magisté-
rio. tornando sem efeito a re-
cénte aprovação pela Assem-
bléia do Estado do Rio das
mensagens do Governador
Fttdillia que concedem tais
vantagens?

Vrra Cardoso — Barra do
Firat."

Problema >e agrava
"Antigamente, na Avenida

Rio Branco e na Rua do Ou-
vidor havia, periodicamente,
guardas procurando liabir.uar
os transeuntes a andarem nas
calçadas pela direita. Agora,
mais de 40 anos depois, com
uma população muitas vezes
maior, chega a ser irritante a
desordem dos pedestres pelas
ruas do Centro e, principal-
mente, nas travessias onde há
sinal luminoso. Seria de toda
a conveniência a restauração
da antiga medida.

Murilo l'ereir» — Kio."

Apelo no \a/.i<>
"Há dias. esta coluna publi-

cou apelo de aposentado no
sentido do INPS informar so-
bre o cumprimento do novo
dispositivo legal, ordenando o
reajustamentò dos proventos
desde a data ria entrada em
vigor do aumento do salário
mínimo.

O apelo parece ter caído
no vazio, porque até hoje ne-
nhuma explicação foi forneci-
da.

Mas os cupões relativos a
maio e junho já foram entre-
gues aos interessados, sem
qualquer alteração nos proven-
tos anteriores. Sera que os pre-
indicados somente terão res!-
peitado o direito constante do
Art. 153. do RC.PS, por ação
judicial'.' Ou haverá alguma
autoridades superior interes-
sada em que o INPS cumpra
e lei?

.1. C. Pereira — Itio."

De etimologia
"Da velha história ou lenda

baiana do rio São Francisco,
que o velho Carvalhal ajudou .
a fantasiar a nossa infancia,
Rosa Negra ou a Princesa do
Congo e o Velho Fidalgo Por-
togues, tem sido ultimamente
muito lembrada no contexto
da Primeira Revolução Social
B:v; ; ira. a Revolta dos Ho-
mens Negros, Pardos e Mulatos
cia Bahia, ou Conjuração Baia-
na.

Numa das velhas versões
dessa história, ou lenda, em que
geralmente a Princesa do Con-
go aparece simplesmente como
princesa do Congo, a mãe de
Rosa tem nome, e chama-se
Sámanta, Sunianta ou Simon-
ta.

Qual a origem desse vocábu-
lo? Será nome africano, afro-
baiano ou simples corruptela
do nome original, de origem
africana?

A revolta baiana de fins do
século XVIII, agora m u i t o
lembrada e estudada nos con-
textos africanos e temática da
independência das colônias, le-
va ao estudo desse grito de in-
dependência que pretendia
uma pátria utópica, onde todos
fossem iguais, onde todos fos-
sem irmãos. Esperamos, por is-
so. a colaboração de leitores

dedicados a estudos afro-brasi-
leiros, a cultos, a religiões c
folclore africanos, inclusive dos
dialetos, principalmente do
Coligo, de Angola e da Guiné.

Moysés Ramos IVIontalvao —
Itio 
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Aposta na Expansão

A revista londrina Enromoney julga que
"os melhores riscos cie crédito 110 presente mo-
luento parecem ser o Brasil, Espaniia e Áustria,

que têm relativamente tomado poucos emprés-
timòs e possuem sólidas reservas. A lição para
os banqueiros é clara: quem quer que julgue ter
demasiados créditos ingleses, italianos ou perua-
nos nos seus livros deve voltar sua atenção para
o Brasil, Espanha e Áustria, se esses países pu-
derem ser persuadidos a tomar empréstimos".
Em outras palavras, o Brasil é considerado um
dos três bons investimentos do mundo, o que per-
uiite ao Governo ter alguma segurança de que
terá os recursos necessários para alcançar supe-
ravit ou equilibrar o balanço de pagamentos, sem
ter de alterar o prazo médio de tomada de em-

préstimos externos.
Satisfaz-nos a opinião mas não nos surpre?

ende a classificação brasileira no ranking inter-
nacional dos bons riscos. As perspectivas do Ba-
lanço de Pagamentos continuam razoáveis, mes-
mo tendo em vista o déficit na bcilíuiça comer-
ciai, graças justamente à entrada de recursos. De
lato. a política cie interdependência do Governo
Geisel não colide com a política de valorização
tio capital privado brasileiro e de expansão do
mercado interno. A política de interdependên-
cia traduz-se na manutenção da estratégia eco-
munira de atração do capital estrangeiro pela
via de boas contas com o exterior, firme comba-

te às pressões inflacionárias e tratamento não
discriminatório para o capital 'estrangeiro. Se o
mercado brasileiro está em expansão, por que o
investidor ou o financiador estrangeiro iria re-
ver sua imagem do B rasil?

A continuidade da política de estímulo as
exportações de manufaturados anunciada pelo
Conselho de Desenvolvimento também não con-
tradiz o esforço visando ao fortalecimento do
braço brasileiro na indústria para acelerar cei-
tas substituições de importações (avanços tecno-
lógicos) política que, a médio prazo, acresceu-
ta crédito externo ao país ao aumentar a possi-
bilidade de conservar reservas pela política de
importaçãu racionalizada.

Se o investidor ou financiador estrangeiro
aposta na carta da expansão do mercado brasi-
leiro, por que nós brasileiros não teríamos a
mesma crença? Se acreditamos que podemos ven-
der sapatos 110 mercado americano, em volume
aproximado de 20 milhões de pares, não haveria
razões para descrer de tun mercado interno po-
tencial de 100 milhões de habitantes. Para aten-
der a demanda desse mercado de 100 milhões de

pares, a produção teria de crescer em mais 40 mi-
lhões de pares por ano. A produção atual de 60
milhões passaria para 100 milhões e ainda pode-
ríamos aumentar a escala de produção, tentando
exportar os citados 20 milhões de pares.

Car ta Atlântica

Depois de uma crise que parecia, aos obser-
vadores internacionais, de difícil superação, eis

que as relações entre os países da NATO evoluem
com base no fortalecimento do organismo. Com a
assinatura da nova carta de princípios, entra a

Organização do Tratado do Atlântico Norte em
outra etapa, que prenuncia melhor equilíbrio de

poder e, consequentemente, mais efetiva distri-
bulcap de segurança 110 mundo.

' Nesse sentido. contribuiu a crise de pelró-
leo. A História tem demonstrado que nem sem-

pre o fato político antecipa-se ao fato econômi-
co. Às vezes — e isto ocorre com alguma frequên-
cia 110 inundo pragmático destes nossos dias — a
eclosão de 11111 fato econômico de suma gravida-
de gera imediatas conseqüências, políticas, con-
correndo pára que as nações busquem soluções de
salvaguarda nos seus mecanismos institucionais.

A Aliança Atlantica, minada por divergên-
cias de variada natureza, tornou-se, de repente,
vulnerável do ponto-de-vista estratégico. Bastou

para isso que um grupo de países produtores de

petróleo resolvesse utilizar suas reservas de
energia como arma de pressão política.

Confirmou-se então, na prática, a tese de

que as divergências, não importa suas origens e

justificativas, não podem e não devem sobrepor-
se à necessidade de união político-niilitar 110
Ocidente europeu. O progresso econômico uao é
suficiente garantia de estabilidade. Me estaria
à mercê de crises ocasionais, a serem alimenta-
das pelos desajustes no sistema estratégico de
defesa. Além'disso, a prosperidade econômica da
Europa Ocidental, iniciada imediatamente 110

pós-üiierra. decorreu de maciça ajuda dos Esta-
dos Unidos e encontrou igual respaldo na aber-
tura. ali, do guarda-chuva nuclear. A permanên-
cia de tropas norte-americanas e canadenses na
Europa, sob a égide da NATO. constituiria, as-
r-im. 11111 caso típico de produção de segurança.

Decidem agora os membros da Aliança
Atlantica reforçar compromissos de assistência
mútua, de ordem polítieo-militar. E o fazem atra-
vés de uma nova Declaração das Relações Atlan-
liras, que repõe o Pacto em nível de urgência. E111
suas linhas há.-it as. o Tratado e o mesmo. Manti-
dn o seu espírito, o que mudou, e para melhor,

CO
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foi a disposição de honrar os compromissos de
solidariedade.

A balança de poder em que hoje se equili-
bra o mundo não admite sobrecargas capazes de

gerar oscilações perigosas. Divergências político-
militares comprometeriam o progresso econômico
alcançado na Europa Ocidental e arriscariam
seus esquemas de defesa militar, com nefastas
repercussões inevitáveis na délenle. O item 11
da nova Carta Atlantica propõe 11111 sistema am-

pio de consulta entre seus membros, em defesa
de interesses comuns.

Na escala das subordinações, divergências de
fundo econômico nao devem ter prioridade em
relação às alianças políticas. Isto <: importante
«Io ponto-de-vista do controle de fatos econômi-

s capazes de gerar conseqüências desagradá-
is. A existência, a priori, do fato político fun-

ciona, nesses casos, como amortecedor de cho-

quês, para que mais rapidamente se recomponha
o sistema afetado. E' o que parece ter aconteci-
do com a Aliança Atlantica. Uma crise econômi-
ca ajudou-a a emergir de sua própria crise poli-
ti ca interna.

O item 12 da nova Declaração de Relações
Atlanticas reafirma integralmente os princípios
da Carta da NATO. Os países-membros 

"relem-

bram que proclamaram sua dedicação aos priu-
cípios da democracia, ao respeito pelos direitos
humanos, à justiça e ao progresso social, que
são os frutos da herança espiritual que, parti-
lhain, e declaram sua intenção de desenvolver e
aprofundar a aplicação desses princípios em seus

países". Renova-se, assim, com palavras solenes,
a profissão de fé que inspirou o Tratado do
Atlântico Norte e que tanto o robustece 110 ano
do seu 25.° aniversário.

Diante dessa reiteração de fé democrática
e respeito aos valores humanos fundamentais,
ninguém — ou melhor, país algum — poderá di-
zer-se membro do mundo ocidental, e proclamar
sua filiação à Comunidade Atlantica, sem justi-
ficar em atos o alinhamento, sem dedicar a esses
objetivos o melhor dos esforços nacionais. Disso
depende o destino do homem dentro de uma só-
lida estrutura de paz.

"Em nome do Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro e
no nosso próprio, vimos apre-
sentar nossas congratulações
pela antológica reportagem so-
bre "Os Medicamentos." publi-
cada no JORNAL D.J BRASIL
dos cuas 9, 1U, 11 e 12 de junho
de 1974.

Em 1970, durante a I Jor-
nada dos Sindicatos Médicos
do Brasil, realizada no Rio de
Janeiro, propusemos fosse
sugerido ao Governo Federal
a criação cia Parmacobrás, pro-
posta encarada na ocasião com
certo receio das reações alei-
vosas que poderiam ser gera-
das pc-las iniere. ,-^es feridos.
Hoje aplaudimos cuui esperaii-
ça a satisfação a Central de
Medicamentos, de iniciativa do
próprio Governo Federal, sim-
pies coincidência de propósitos
e dc constatação das neces-
eldacles apontadas naquela
nossa Farmacobrás.

Charles Na ma 11 Damian,
médico, presidente do Sindica-
to dos Médicos do Kio ilc
Janeiro."

As cartas tios leit)-
res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
•_ legível e endereço. To-
tios esses dados serão
devidamente verificados.

A Crítica e a Torre

<) prazo da filiação partidária, tanto na
Guanabara como no Estado do Rio, foi reaber-
to pelo Governo federal. Representa, esta rea-
bertura. uma vitória da classe política, que fez
valer, junto ao Governo, o henelíeio de atrair a
Constituinte, a quem cabe plasmar o novo Estado
da Federação, figuras de projeção nacional. Só

para o? doi? Estados <juc .-e reunein verificou-se
a abertura do prazo.

\ceitou, portanto, o Governo o alvitre dos

políticos. e, com isto, retornou «1 inieiutiva à elas-
se política, para que renove seus quadros, na fai-
na de dar ao Estado que ora se compõe a estru-
tura de que vai necessitar para constituir 110 país
um tiram!** jmíIo <le desenvolvimento econômico
e cultural. O estranhável, porém, é que a idéia de
um reforço qualitativo dos quadros políticos em
função da criação do Estado não esteja desper-
tando o interesse de um número maior de estu-
dioso- com vocação para a vida pública. O de-
-encanto com a política, em homens marcados
por tal vocação, é difícil de interpretar, pois o
aprimoramento do exercício da política só pode
-er efetuado mediante seu próprio exercício.
\cresce. mi caso, que não ?e trata de fazer poli-
tiea partidária, em sentido estreito, e sim de ver

que, num novo Estado que --urge, a política possa

ao
ri

ter uma significação maior. Nada impede que lio-
mens afeitos à coisa pública, e motivados pelo
desejo de prestar serviços à Nação, candidatem-
se à prestação de tal serviço e retornem depois

s seus afazeres ou seus gabinetes. O desinte-
e. a apatia è a omissão diante da luta são as-

sim como declarar intransponíveis obstáculos
que sequer se tenta transpor.

O empenho-, .entre os melhores congressis-
Ias, é o de recuperar o poder mesmo em áreas
vitais como a do exame dos resultados da ativi-
dade econômico-financeira do Governo» tal como
propõe, agora, o Deputado Daniel 1'araco. Os
indícios da tendência governamental de restabe-
lecer poderes do Legislativo se acumulam. Mais
tempo, 110 entanto, levarão a concretizar-se se
não houver, por parte de homens talhados para
a vida pública, a determinação de assumi-la. Dar
forma institucional a um novo Estado é manei-
ra vital de fazer política, de pôr em prática as
idéias de como fazê-la. Do alto de uma torre,
acima dos choques e das lutas, pode-se, na me-
llior das hipóteses, fazer críticas. As críticas são

parle integrante e vital da função política.
Ouando feitas do alto da torre, porém, tornam-
se extrema meu te difíceis de escutar.

Lan

Ainda bem que o inverno carioca é doce.
Ê, mas aqui as folhas caem das árvores com tronco e tudo.

O século de tudo

Trislão da Athavde

Procurando, ontem,
uma denominação para
o nosso século, chama-
mo-lo de século das de-
cepções e dos contrastes.
Isto é um século de tudo,
que não se caracteriza
tanto pelo desenvolvi-
mento dos subdesenvol-
vidos, como se costuma
dizer, mas pela inflação
geral. O11 melhor, pela
inchação. Há séculos ma-
gros e séculos gordos. O
nosso é dessa segunda
categoria. Apresentamos,
ontem, o maior dos
exemplos das decepções
com que essa obesidade
totalizante, ou mesmo
totalitária, nos tem pre-
senteado. L e m bremos
hoje alguns exemplos
dos contrastes mais fia-
grantes. Antes cie tudo, o
mais lamentável de to-
dos: o da riqueza e o da
pobreza. Nunca houve,
na História, tanto luxo e
tanta miséria simulta-
neamente. Nunca nações
tão ricas e tão poderosas,
como nunca povos tão
indigentes ou tão fracos.
Ao ponto de ter a FAO, a
mais autorizada das
agências oficiais em ma-
téria de nutrição, procla-
mado que 2/3 da huma-
nidade comem tão pou-
co, que morrem anual-
mente por desnutrição
dezenas de milhares de
seres humanos, na Áfri-
ca, na Asia e inclusive
em nossa América. En-
quanto os índices cres-
centes de riqueza nacio-
nal e individual são en-
tremeados de crises ca-
tastróficas, como a de
1929, no mais rico país
do mundo.

Outro contraste aber-
rante, como ontem lem-
brávamos, é o da paz e
da guerra. Nunca se ia-
lou tanto em paz, a co-
meçar pelos apelos cons-
tantes do Santo Padre,
como nunca houve tanta
guerra a partir da dos
Boers, já no fim do sé-
culo passado, seguida da
russo-japonesa, das bal^
canicas e da que preten-
deu ser a última e aca-
bou sendo a mais mortí-
fera. Nunca se falou tan-
to em internacionalismo,
em Liga das Nações ou
Nações Unidas, e nunca
houve tanto nacionalis-
mo intransigente e tan-
tos imperialismos antité-
ticos; tantas nações, ul-
trapotentes, como os Es-
tados Unidos e a Rússia,
e tantas nações quase
imponderáveis, como as
recém-nascidas no con-

tinente africano, sem fa-
lar 110 contraste entre
aqueles emirados árabes,
como o Kuwait, tão mi-
núsculos em território ou
população, como maiús-
culos em petróleo e dó-
lares...

E que dizer dos con-
trastes e das surpresas
no terreno específico das
instituições políticas?
Quem diria que as. For-
ças Armadas mais ciosas
de sua não participação
em golpes militares 11a
política, como as do Chi-
le ou do Uruguai, fossem
derrubar Governos civis
legitimamente constituí-
dos, e com a violência
com que o fizeram, dan-
do um golpe de morte
em dois povos da maior
tradição democrática na
América Latina. E, já
agora, a maior surpresa,
e talvez o maior dos con-
trastes deste fim de sé-
culo, a recuperação cia
liberdade pelo povo por-
tuguês com a queda es-
petacular de uma dita-
dura que já parecia ina-
balável. Enquanto esse
desmoronamento do sa-
lazarismo arrasta consi-
go o último grande im-
pério colonial renascen-
tista e o nascimento de
três grandes novas na-
ções africanas.

É o contraste mais fia-
grante entre a África
Central passiva do século
XIX e esse Centro afri-
cano tempestuoso do sé-
culo XX. E o da China,
adormecida por milênios
e humilhada pela Guer-
ra do Ópio de 1840, com
a China rejuvenescida
de Mao Tsé-tung. Mas,
voltando ao Portugal de
25 de abril, sempre tão
tradicional e orgamea-
mente unido a nós bra-
sileiros, que contraste
entre a sofreguidáo com
que esse povo, oprimido
e silenciado por meio sé-
culo de ditadura, tanto
em suas elites, militares
e civis, como em suas
massas, se lança à par-
ticipação na vida públi-
ca, e a apatia aparente
em que é mantido o nos-
so próprio povo, à mar-
gem das fusões ou das
nomeações dos seus go-
v e r n a 111 e s, acompa-
nhando passiva ou com-
pulsoriamente o espeta-
culo melancólico do es-
facelamento inconfessa-
cio de uma República
oficialmente Federativa
e sua substituição por
um Estado Unitário.

Outro contraste políti-
co sensacional nos ofere-
ceu há pouco a Alemã-
nha, em face dos Estados
Unidos. Ali, o maior
Chanceler que a Alemã-
nha já teve depois de
Bismarck renuncia ofi-
cialmente ao seu posto,
embora inocente, quan-
do se revela que um dos
seus íntimos assessores
era um espião a serviço
da Alemanha Oriental.
Em contraste com essa
atitude assistimos nos
Estados Unidos a um es-
petáculo exat amente
contraditório. Confesso
que não sou favorável,
como já disse neste mes-
mo local, nem à renún-
cia nem ao impeclimen-
to de Nixon, pois tanto
uma como o outro só ser-
virão para que sua saída
forçada seja um motivo
para auréola de persegui-
do, na mente de tuna
opinião pública tão cio-
sa de sua liberdade dc
apreciação e de partici-
pação em negócios públi-
cos, negada, aliás, por
mais um contraste, à
nossa própria opinião
pública.

O que desejo apenas
frisar, 110 caso, é mais es-
se contraste entre a ati-
tude do Chanceler ale-
mão, em face de um pe-
queno escandalo, e a do
Presidente norte-ameri-
cano em face do "mar de
lama" de Watergate. E
esse mesmo Watergata
nos leva a considerar o
mais triste dos contras-
tes, entre o que é uma
política de portas aber-
tas e uma política de ja-
nelas fechadas. Enquan-
to nos Estados Unidos,
tanto a imprensa escrita
como a falada, tanto os
meios políticos como os
meios populares, acom-
panham livremente e
participam das investi-
gações e dos julgamen-
tos contra uma tentativa
de manobras políticas
escusas, como foi o caso
simbolizado por Water-
gate, prosseguimos entre
nós numa política de
portas e janelas fecha-
das, em que o povo ape-
nas assiste e toma co-
nhecimento a posteriori
das mais importantes
decisões que, entretanto,
afetam decisivamente o
seu próprio destino. De
todos esses contrastes e
de todas essas decepções
será esse, talvez, o que
mais dolorosamente nos
afeta.

E 0
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Conselho de Pós-Graduação Dirceu
forma grupo encarregado
de elaborar plano nacional

Nei Braga visita Faculdade
inspeciona
ponte

Brasilia (Sucursal) — O Conselho Nacional de
Pós-Graduação, em sua primeira reunião, sob a
presidência do Ministro Nei Braga, designou um
grupo técnico para, no prazo de 90 dias, elaborar
o projeto do Plano Nacional de Pós-Graduação e o
orçamento plurianual correspondente.

Cobrindo o período 1975 1979, o Plano abran-
gera não só as atividades de órgãos ou entidades
federais, mas também as desenvolvidas por inst)-
tuições estaduais e privadas. Propôs também o
Conselho a alteração de sua constituição para per-
mitir a participação de maior número de universi-
dades, aumentando assim a representatividade re •
aional.

POLÍTICA

O Conselho analisou ainda
o regimento interno já
aprovado pelo Ministro da
Educação. O colegiado é en-
carregado de executar a po-
litica nacional de pós-gra-
duação, harmonizando as
programações de investi-
mentos das entidades fi-
nanciadoras.

Para isso o Conselho le-
vantará as necessidades de
pós-graduação nas diversas
regiões do país, por setores
de conhecimento, identifi-
cará as instituições com po-
tcncialidades para o desen-
volvimento de programas e
promoverá estudos sistema-
ticos de avaliação e contro-
le dos programas das iristi-
tuições de ensino.

PESQUISA

O professor Roberto San-
tos fez ao Conselho uma
exposição sobre a evolução
do ensino pós-graduado, e
ressaltou a influência da re-
forma universitária para o
desenvolvimento da pesqui-
sa, particularmente no se-

tor das ciências básicas.
Lembrou que o Consilho foi
criado não apenas para in-
cenüvar o que já está em
funcionamento e é de bom
nivel e necessário ao pais,
mas também para identifi-
car o que não está servindo
bem ou que não atende as
prioridades do desenvolvi-
mento nacional.

O diretor-executivo da
CAPES. professor Darci
Closs, observou que a.ofer-
ta de vagas nos cursos de
mestrado e doutorado crês-
ce mais rapidamente que a
demanda, mostrando que a
relação candidatos/vagas
diminuiu de 4/1 para 2/1
nos últimos cinco anos.
Alertou o Conselho sobre a
produtividade relativamen-
te baixa dos cursos, nos
quais a taxa de desistência
e eliminação é da ordem de
14%. Afirmou o Sr. Darci
Closs ser o tempo médio pa-
ra a conclusão dos cursos
de mestrado de dois anos e
meio quando, teoricamente,
um aluno de tempo integral
deveria completá-lo em um
ano ou um ano e meio.

Projeto do Mar causa
Araguaia'
tem verba

Brasília iSucursal t — O
Presidente da República au-
torizou ontem a liberação
de recursos do Programa de
Integração Nacional, num
total de CrS 30 milhões, pa-
ra custeio dos estudos de
viabilidade econômica e pro.
jetos de engenharia para o
aproveitamento energético
da bacia do Tocantins-Ara-
guaia.

Estudos preliminares efe-
tuados na região pelo Minis-
•tério das Minas e Energia
revelaram um potencial hi-
drelétrico superior a 7 mi-
lhões de quilowatts, e a in-
tenção do Governo é prepa-
rar a bacia fònur.da pelos
rios Tocantins e Araguaia
para os empreendimentos
industriais que começam a
ser deslocados para a re-
gião.

S. Paulo quer
melhorar
aeroportos

São Paulo iSucursali —
Uma verba de CrS 2 mi-
lhões foi liberada pelo Go-
verno de São Paulo, para o
início das obras de terra-
plenagem da área onde se-
rá construído o novo aero-
porto da cidade de Franca,
um dos mais modernos do
interior e que elevará para
16 o número de estações ae-
roviárias paulistas dotadas
de pistas pavimentadas.

A obra — com custo total
tle CrS 10 milhões — faz
parte do programa do Go-
verno, através do Departa-
mento Aeroviário da Secre-
taria dos Transportes, que
pretende melhorar as condi-
ções de 200 aeroportos do
interior, dentro do plano
estabelecido basicamente
para apoiar a expansão das
linhas aéreas da VASP.

prejuízos
em Olinda

Recife i Sucursal i — O
mar voltou a invadir ontem
a ilha do Maruim, na cida-
de de Olinda, provocando
danos materiais nas resi-
ciências mais próximas ao
canal que por cinco vezes
este ano já foi aberto pelo
Departamento Nacional de
Obras de Saneamento da
Prefeitura local e novamen-
te aterrado pelas fortes res-
sacas.

Segundo o Prefeito Aredo
Sodré da Mota, as chuvas
que estão castigando Olin-
da já causaram prejuízos
estimados em CrS 1 milhão,"pois cerca de 60 casas fo-
ram destruídas para a cons-
trução de outro canal, dis-
tante do mar, e a Prefeitu-
ra vem abrigando cerca de
600 pessoas no prédio do
antigo Cinema do Carmo.

Igreja vira
ambulatório
no Nordeste

Recife (Sucursali — A
igreja do Livramento, um
dos mais antigos trmilos
construídos na cidade his-
tórica de Igaraçu, a 31 qui-
lômetros do Recife, foi
transformada em Departa-
mento de Saúde, tendo sida
dividida em compartimen-
tos formados com tábuas
onde funcionam agora con-
sultórios médico e dentário.

A antiga igreja do Livra-
mento, construída cm 1774
no centro turístico de Iga-
raçu e que já foi a matriz
da cidade por alguns anos,
enche-se diariamente de
pessoas necessitadas num
quadro desolador que au-
menta a tristeza dos fiéis.

CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO N.° 91
O CONSELHO NACIONAL DO COMER-

CIO EXTERIOR, na forma do deliberado em
sessão de 19 de junho de 1974, e tendo em
vista o disposto no parágrafo 1.°, artigo 11,
do Decreto n.° 59.607, de 28-11-66,

Considerando a necessidade de manter
a continuidade de medidas no setor ervateiro,

RESOLVE:
Prorrogar por mais dois anos o prazo

de funcionamento da Comissão Coordenado-
ra das Exportações de Erva-Mate (CERMATE),
criada pela Resolução n.° 69, de 1.9 de ju-
lho de 1971, deste Conselho.

Rio de Janeiro,-19 de junho de 1974
Benedicto Fonseca Moreira

Secretario-Geral do
CONSELHO NACIONAL DO

COMERCIO EXTERIOR

Belo Horizonte (Sucur-
sal) — O Ministro dos
Transportes, General Dirceu
de Araújo Nogueira, é espe-
rado hoje cedo nesta Capi-

¦tal, para inspecionar as
obras de substituição da
ponte do Fecho do Funil,
que desabou no último dia
8 com o peso de quatro lo-
comotivas e 89 vagões de
minério de Águas Claras.

O Ministro será recebido
pelo Governador Rondon
Pacheco e do aeroporto irá
de carro, para o Município
de Ibirité, de onde seguirá
de trem até o Fecho do Fu-
nil. Depois da inspeção a
Belo Horizonte, onde às
lOh lOm reunirá os chefes
da 5a. Divisão da Rede Fer-
roviária Federal. Seu retor-
no ao Rio está previsto pa-
ra as 13 horas.

CRONOGRAMA

O superintendente do
Sistema Regional Centro da
RFFSA, Sr. Nestor Rocha,
disse que de um total de 134
pontes do trecho Belo Ho-
rizonte—Rio faltam apenas
13 para serem substituídas.

Segundo ele, as previsões
são de que este trabalho fi-
cará concluído num período
máximo de 120 dias, uma
vez que o cronograma de
serviços indica que 60% dos
trabalhos já foram concluí-
dos.

O Sr. Nestor Rocha infor-
mou ainda que está em es-
tudos no Ministério dos
Transportes a construção
de 980 quilômetros de linhas
férreas, que abrangerão Be-
Io Horizonte, Jeceaba, Volta
Redonda, Itutinga e São
Paulo.

de Ciência Agrária no
Para e a Reitoria uo Ceara

Brasília (Sucursal) — O Ministro da Educação,
Sr. Nei Braga, viajou ontem para Belém, onde vi-
sitará a Universidade Federal do Pará, a Factícia-
de de Ciências Agrárias e a delegacia do MEC, a
fim de verificar os problemas de sua Pasta naquele
Estado.

Em Fortaleza, para onde irá hoje à tarde, o
Ministro visitará a Reitoria da Universidade Fc-
deral do Ceará. Terá um encontro com o Conselho
Universitário, diretores de departamentos e admi-
nistrativos e a representação estudantil, iniciendo
as comemorações do 209 aniversário da instituição.

"Campus"
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O Sr. Nei Braga inaugu-
rara os blocos do Departa-
mento de Química da Uni-
versidade, no eampus do
Piei, e visitará as obras da
Biblioteca Central, Restau-
rante Universitário, Centro
de Processamento de Dados
e blocos dos laboratórios de
Geociências, Química, Bio-
logia e Ciências Agrárias.

O Ministro da Educação
será homenageado com um

jantar na Associação dos
Professores de Ensino Supe-
rior do Ceará. Amanhã, o
Sr. Nei Braga embarcará
para Natal, onde visitará o
campus da Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte, o Hospital das Cli-
nicas, o Banco de Sangue e
o Centro Cirúrgico Infan-
til, embarcando depois do
almoço para Brasilia.

Grupo de trabalho
Brasília (Sucursal) — Se-

rá instalado pelo Ministro
da Educação, na primeira
quinzena de julho, o grupo
de trabalho incumbido de
elaborar a política de for-
mação de recursos humanos
no setor de planejamento
urbano.

Sob a presidência do pro-
fessor Zildo Sena Caldas, o
grupo deverá estabelecer
um sistema que dê aos
universitários, possivelmen-
te através de cursos de ex-
tensão, melhor formação
quanto aos problemas urba-
nos, especialmente os das
grandes metrópoles.

Integram o grupo de tra-
balho, além de Zildo
Caldas, os professores Leo
Serejo Pinto de Abreu, su-

perintendente do Serviço
Federal de Habitação e Ur-
banismo; Onira de Carva-
lho Barros, da Secretaria de
Planejamento da Presiden-
cia da República; Jorge
Guilherme de Magalhães
Francisconi, coordenador do
Programa de Planejamento
Urbano e Regional da Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Sul; Lauro Bas-
tos Birkholz, da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo
da USP; Márcio Miller San-
tos, da Coordenação dos
Programas de Pós-Gradua-
ção de Engenharia da
UFRJ, e Frederico Borges
de Holanda, do Instituto de
Artes e Arquitetura da Uni-
versidade de Brasilia.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária na sede da Companhia,
situada na Rua Candelária n.° 66, às 9 (nove) horas do dia 1.°
(primeiro) de julho vindouro, segunda-feira, para deliberarem so-
bre a.seguinte ordem do dia:

a) proposta do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO para a
eleição de mais um Diretor Executivo e, em conseqüência, alie-
ração da letra "d" do art.. 13 dos Estatutos.

b) proposta do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO referente
ao disposto no § 3.° do art. 13 dos Estatutos.

c) eleição de Diretor.

De acordo com as exigências previstas nos arts. 9.° e 10.°
dos Estatutos, só poderão tomar parte na Assembléia:

a) os possuidores de ações nominativas ou endossáveis ins-
critas em seu nome nos livros próprios da Companhia até 8 (oito)
dias antes da realização da assembléia, mediante apresentação
de prova de identidade e, quando representados por procurador,
exibindo o respectivo instrumento de mandato.

b) os possuidores de ações ao portador que comprovarem
o depósito das respectivas ações na sede da Companhia, ou em
estabelecimento bancário, até 5 (cinco) dias antes da realização
da assembléia.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1974

(a) E. J. Rigby
Diretor Presidente
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Enquanto o futuro não chega,
garanta seus bens com um Seguro
Contra Incêndio da Sul América.

Nem mesmo os mais eficientes sistemas
de proteção já existentes são capazes de debelar
um incêndio que se inicia com grandes proporções.
Talvez no futuro isso se torne possível, com
o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas.

Por isso, além dos indispensáveis equipamentos
de prevenção disponíveis atualmente, proteja sua
empresa com uma apólice de Seguros Contra Incêndio
da Sul América. Que garante a indenização dos

prejuízos sofridos em virtude de um incêndio.
Associando essa apólice a uma de Lucros Cessantes,

você assegura também o direito à indenização pelos
prejuízos decorrentes do tempo em que a empresa
ficar paralisada em conseqüência do acidente.

Faça o seu seguro. E ganhe a certeza de,que
sua empresa estará no futuro, quando ele chegar.

GRUPO SUL AMÉRICA DE SEGUROS.
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Conselho de Pós-Graduação Mar causa
forma grupo encarregado
de elaborar plano nacional

prejuízos
em Olinda

Brasília (Sucursal) — O Conselho Nacional de
Pós-Graduação, em sua primeira reunião, sob a
presidência do Ministro Nei Braga, designou um
grupo técnico para. no prazo de 90 dias. elaborar
o projeto do Plano Nacional de Pós-Graduação e o
orçamento plurianual correspondente.

Cobrindo o período 1975 1979, o Plano auran-
gera não só as atividades de órgãos ou entidades
federais, mas também as desenvolvidas por insti-
tuições estaduais e privadas. Propôs tàrnfcám o
Conselho a alteração de sua constituição para per-
mitir a participação de maior número de uniyersi-
dades, aumentando assim a representa tividade re:
gional.
POLÍTICA

O Conselho analisou ainda
o regimento interno já
aprovado pelo Ministro da
Educação. O colegiado é en-
carregado de executar a po-
litica nacional de pós-gra-
duação, harmonizando as
programações de investi- ¦
mentos das entidades fi-
nanciadoras.

Para isso o Conselho le-
vantará as necessidades de
pós-graduação nas diversas
regiões do pais, por setores
de conhecimento, identifi-
cará as instituições com po-
tencialidades para o desen-
volvimento de programas e
promoverá estudoj sistema-
ticos de avaliação e contro-
le dos programas das insti-
tuições de ensino.

O professor Roberto San-
tos fez ao Conselho uma
exposição sobre a evolução
do ensino pós-graduado, e
ressaltou a influência da re-
forma universitária para o
desenvolvimento da pesqui-
sa, particularmente no se-
tor das ciências básicas.
Lembrou que o Cons-lho foi

criado não apenas para in-
centivar o que já está em
funcionamento e é de bom
nivel e necessário ao pais,
mas também para identifi-
car o que não está servindo
bem ou que não atende as
prioridades do desenvolvi-
mento nacional.

O diretor-executivo da
CAPES, professor Darci
Closs. observou que a ofer-
ta de vagas nos cursos de
mestrado e doutorado crês-
ce mais rapidamente que a
demanda, mostrando que a
relação candidatos/vagas
diminuiu de 4/1 para 2/1
nos últimos cinco anos.
Alertou o Conselho sobre a
produtividade relativamen-
te baixa dos cursos, nos
quais a taxa de desistência
e eliminação é da ordem de
14%. Afirmou o Sr. Darci
Closs ser o tempo médio pa-
ra a conclusão dos cursos
de mestrado de dois anos e
meio quando, teoricamente,
um aluno de tempo integral
deveria completá-lo em um
ano ou um ano e meio.

Quatro são qualificados
como responsáveis pelo
incêndio do Ed. Joelma

São Paulo (Sucursal) — Os Srs. Walfried
Georg, Ilton Osti, Gilberto Araújo Nepomuceno —
todos da empresa Termo-Clima — e Sebastião da
Silva Filho *— eletricista da Crefisul — foram qua-
lificados e identificados ontem à tarde na Delega-
cia Seccional Centro, nesta Capital, como respon-
sáveis direta e indiretamente pelo incêndio Co Edi-
fício Joelma. ocorrido em l'*1 de fevereiro deste ano,
no qual morreram 188 pessoas e centenas ficaram
feridas.

Os quatro indiciados prestaram declarações du-
rante toda a tarde e depois foram liberados. O in-
quérito foi enviado logo em seguida à 3a. Vara Cri-
minai para o Promotor Messias Piva, que cuida do
caso. Ele tem 17 volumes, com 2 060 laudas, in-' cluindo declarações testemunhais de mais de 200
pessoas.
DEFESA

O Sr. Walfried Georg é
presidente da Termo-Clima.
enquanto Ilton Osti é o pro-
jetista da firma e Gilberto
Araújo Nepomuceno é o téc-
nico em refrigeração d a
mesma empresa. A qualifi-
cação foi feita com os indi-
ciados p r c s t a n d o infor-
mações sobre suas ativida-
des anteriores ao incêndio,
em confronto com os laudos
periciais, provas testemu-
niiais e suas próprias decla-
ações anteriores.

Após tomar conhecimento
de que teria que ir à policia
para ser qualificado como

IrI\ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
SÀO JUDAS TADEU

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS
Decrelo n.° 73536 D.O. 23/1'74

VESTIBULAR CLASSIFICATÔRIO
DIAS: 11 e 12 de Julho 74

CURSOS: PEDAGOGIA E LETRAS
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 6 7 74

280 VAGAS
Rua Clarimundo de Melo, 79

Tel. 229-5485

CONCELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO N.° 91
O CONSELHO NACIONAL DO COMER-

CIO EXTERIOR, na forma do deliberado em
sessão de 19 de junho de 1974, e tendo em
vista o disposto no parágrafo 1.°, artigo 11,
do Decreto n.° 59.607, de 23-11-66,

Considerando a necessidade de manter
a continuidade de medidas no setor ervateiro,

RESOLVE:
Prorrogar por mais dois anos o prazo

de funcionamento da Comissão Coordenado-
ra das Exportações de Erva-Mate (CERMATE),
criada pela Resolução n.° 69, de 1.° de ju-
lho de 1971, deste Conselho.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1974

Benedicto Fonseca Moreira
Secretário-Geral do

CONSELHO NACIONAL DO
COMERCIO EXTERIOR

Recife i Sucursal i — O
mar voltou a invadir ontem
a ilha do Maruim, na cida-
de de Olinda, provocando
danos materiais nas resi-
dêne>as mais próximas ao
canal que por cinco vezes
este ano já foi aberto pelo
Departamento Nacional dc
Obras de Saneamento da
Prefeitura local e novamen-
te aterrado pelas fortes res-
sacas.

Segundo o Prefeito Areclo
Sodrè..da-Mota., as chuvas
que estão castigando Olin-
da já causaram prejuízos
estimados em CrS 1 milhão,"pois cerca de 60 casas fo-
ram destruídas para a cons-
trução de outro canal, dis-
tante do mar, e a Prefeitu-
ra vem abrigando cerca de
600 pessoas no prédio do
antigo Cinema do Carmo.

Igreja vira
ambulatório
no Nordeste

Recife (Sucursal) — A
igreja do Livramento, um
dos mais ' antigos templos
construídos na cidade his-
tórica de Igaraçu, a 31 qui-
lômetros do Recife, foi
transformada em Departa-
mento de Saúde, tendo sido
dividida em compartimen-
tos formados com tábuas
onde funcionam agora con-
sultórios médico e dentário.

A antiga igreja do Livra-
mento, construída em 1774
no centro turístico de Iga-
raçu e que já foi a matriz
da cidade por alguns anos,
enche-se diariamente de
pessoas necessitadas num
quadro desolador que au-
menta a tristeza dos fiéis.

Nei Braga visita Faculdade
de Ciência Agrária no
Pará e a Reitoria no Ceará

Brasília (Sucursal) — O Ministro da Educação,
Sr. Nei Braga, viajou ontem para Belém, onde vi-
sitará a Universidade Federa! do Pará, a Fácí Ida-
de de Ciências Agrárias e a delegacia do MEC, a
fim de verificar os problemas de sua Pasta naquele
Estado.

Em Fortaleza, para onde irá hoje à tarde, o
Ministro visitará a Reitoria da Universidade Fe-
deral do Ceará. Terá um encontro com o Conselho
Universitário, diretores de departamentos e admi-
nistrativos e a representação estudantil, iniciando
as comemorações do 20" aniversário da instituição.

um dos responsáveis pelo
incêndio que destruiu o Edi-
fício Joelma — na pior tra-
gédia já vivida pela Capital
paulista — o Sr. Walfried
Georg disse que sua empre-
sa. responsável pela insta-
lação de aparelhos de ar
condicionado, "jamais pode
ser responsabilizada p e' 1 o
incêndio, uma vez que. cm
oito anos de existência, por
seu intermédio foram insta-
lados mais de 8 mil apaie-
llios de ar condicionado cm
São Paulo, inclusive no II
Exército, Hospital das Clini-
cas ii outros edifícios gran-
des. sem que tenha havido
qualquer problema."

"Caiu

O Sr. Nei Braga inaugu-
rara os blocos do Departa-
mento de Química da Uni-
versidade, no campus do
Piei, e visitará as obras da
Biblioteca Central, Restau-
rante Universitário, Centro
de Processamento de Dados
e blocos dos laboratórios de
Geociências, Química, Bio-
logia e Ciências Agrárias.

O Ministro da Educação
será homenageado com um

pus
jantar na Associação dos
Professores* de Enc.no Supe-
rior do Ceará. Amanliã, o
Sr. Nei Braga embarcará
para Natal, onde visitará o
campus da Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte, o Hospital das Cli-
nicas, o Banco de Sangue e
o Centro Cirúrgico Infári-
fil, embarcando depois do
almoço para Brasilia.

Grupo de trabalho
Brasília (Sucursal) — Se-

rá instalado pelo Ministro
da Educação, na primeira
quinzena de julho, o grupo
de trabalho incumbido de
elaborar a política de for-
mação de recursos humanos
ho setor de planejamento
urbano.

Sob a presidência do pro-
fessor Zildo Sena Caldas, o
grupo deverá estabelecer
um siste m a que dê aos
universitários, possivelmen-
te através de cursos de cx-
tensão, melhor formação
quanto aos problemas urba-
nos, especialmente os das
grandes metrópoles.

Integram o grupo de tra-
balho. além de Zildo
Caldas, os professores Leo
Serejo Pinto de Abreu, su-

perintendente do Serviço
Federal de Habitação e Ur-
banismo; Onira de Carva-
lho Barros, da Secretaria de
Planejamento da Presiden-
cia da República; Jorge
Guilherme de Magalhães
Francisconi, coordenador do
Programa de Planejamento
Urbano e Regional da Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Sul; Lauro Bas-
tos Blrkholz, da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo
da USP; Márcio Miller San-
tos, da Coordenação dos
Progiamas de Pós-Gradua-
ção de Engenharia da
UFR.J, e Frederico Borges
de Holanda, do Instituto de
Artes e Arquitetura da Uni-
versidade de Brasilia.

COMPANHIA SOUZA CRUZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária na sede da Companhia,
situada na Rua Candelária n.° 66, às 9 (nove) horas do dia 1.°
(primeiro) de julho vindouro, segunda-feira, para deliberarem se-'
bre a seguinte ordem do dia:

a) proposta do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO para a
eleição de mais um Diretor Executivo e, em conseqüência, alte-
ração da letra "d" do art. 13 dos Estatutos.

b) proposta do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO referente
ao disposto no § 3.° do art. 13 dos Estatutos.

c) eleição de Diretor.

De acordo com as exigências previstas nos arts; 9.° e 10.°
dos Estatutos, só poderão tomar parte na Assembléia:

a) os possuidores de ações nominativas ou endessáveis ins-
critas em seu nome nos livros próprios da Companhia até 8 (oito)
dias antes da realização da assembléia, medianle apresentação
de prova de identidade e, quando representados por procurador,
exibindo o respectivo instrumento de mandato.

b) os possuidores de ações ao portador que comprovarem
o depósito, das respectivas ações na sede da Companhia, ou em
estabelecimento bancário, até 5 (cinco) dias antes da realização
da assembléia.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1974

(a) E. J. Rigby
Diretor Presidente ,„
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Enquanto o futuro não chega,
garanta seus bens com um Seguro
Contra Incêndio da Sul América.

Nem mesmo os mais eficientes sistemas
de proteção já existentes são capazes de debelar
um incêndio que se inicia com grandes proporções.
Talvez no futuro isso se torne possível, com
o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas.

Por isso, além dos indispensáveis equipamentos
de prevenção disponíveis atualmente, proteja sua
empresa com uma apólice de Seguros Contra Incêndio
da Sul América. Que garante a indenização dos

prejuízos sofridos em virtude de um incêndio. ,
Associando essa apólice a uma de Lucros Cessantes,

você assegura também o direito à indenização pelos
prejuízos decorrentes do tempo em que a empresa
ficar paralisada em conseqüência do acidente.

Faça o seu seguro. E ganhe a certeza de que
sua empresa estará no futuro, quando ele chegar.

GRUPO SUL AMÉRICA DE SEGUROS.
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Banzer diz que só sai a pedido das Forças Armadas
La Paz i AP-JB i -- O Presidente

Hugo Banzer Suarez afirmou ontem
que somente deixará .seu cargo se as
Forcas Armadas solicitarem sua re-
núncia. "As Forças Armadas me trou-
xéram ao Governo e são os militares
que terão de me tirar daqui ou pedir
meu afastamento, mas até agora não
recebi nenhuma solicitação desta na-
tureza" — disse Banzer.

A declaração, que condiciona a
continuidade do mandato de Banzer

à vontade das Forças Armadas, des-
mentiu rumores sobre uma suposta
solicitação dos militares para que o
Presidente deixasse o cargo. Banzer
falou em Cochabamba. depois de uma
reunião com oficiais da VII Divisão
do Exército.

O Ministério do Interior divulgou
ontem um manifesto dos quatro ofi-
ciais jovens que lideraram o golpe
contra Banzer e um comunicado ofi-
ciai de resposta ao manifesto.

O primeiro declara que "os müi-
tares rebeldes prosseguirão com seu
intento de derrubar Banzer e sua ea-
marilha, com o propósito de possibili-
tar a constitucionalização do país,
através de eleições gerais."

Em seu comunicado de resposta,
o Governo disse que decidiu divulgar
o manifesto dos golpistas, hoje exila-
dos. "para evitar rumores interessados
assim como para ter oportunidade de
contestar suas alegações."

Chile e Bolívia
Santiago do Chile (AP-UPI-ANSA-

AFP-JB) — Os Governos do Chile e da
Bolívia desmentiram ontem enérgica-
mente que tenham ocorrido choques en-
tre as tropas estacionadas na fronteira
dos dois países. Versões vindas de La Paz
diziam que os incidentes ocorreram na
quarta-feira.

negam choque
O Secretário de Imprensa da Junta

Militar chilena, Federico Willoughby,
disse que "este incidente não existiu e
por isto não são verdadeiras as infor-
mações sobre o assunto". Chile e Bolívia
não mantêm relações diplomáticas há
12 anos, por questão de utilização dos
rios comuns.
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PENSA QUE NOS QUEREMOS
QUE V USE O CREDI-SEM D\mSP

SÓ PORQUE NÓS TEMOS
À MAIOR FROTA DE BOEING 737

D\ AMÉRICA LATINA?

í'A:

Nada disso. Negócio é negócio. Compare:

Credi-Sem da Vasp
Primeiro sistema de crédito
sem um centavo de juros.
Há mais de 2 anos servindo v.
10 meses de prazo

E os outros?

Sem avalista
Sem demora nenhuma-
v leva a passagem na hora

E os outros?
E os outros?

O único que oferece a maior
frota de Boeing 737 da
América Latina-
O jato 5 anos na frente

E os outros?

E os outros?

Claro que v. vai usar o Credi-Sem da\&sp.
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¥^: Credi-Sem da Vasp para v. voar junto com
a empresa aérea 5 anos na frente.

Use o Credi-Sem da WMSÊP-a empresa aérea 5 anos na frente.

Argentinos
temem pela
sua imprensa

Buenos Aires 1UPI-JB1 —
Sete 'íderes oposicionistas
argentinos pediram ontem
ao presidente da Câmara de
Deputados, Raul Lastiri,
sua mediação junto ao Pre-
sidente Juan Domingo Pe-
ron para solucionar os pro-
blemas surgidos com a Lm-
prensa no país, acusada nos
últimos dias de defender in-
teresses extranacionais.

Ao mesmo tempo, o Sindi-
cato de Jornalistas instou a
Confederação Geral do Tra-
balho (CGT) a retirar seu
apelo em favor de um boi-
cote ao jornal Clarin, alvo
principal dos ataques. Tan-
to a CGT como a Confe-
deração Geral Econômica
decidiram não mais anun-
ciar no jornal.

PEDIDO

pedido de mediação fei-
to a Raul Lastiri diz, em
parte, o seguinte:

— que, reafirmando a
sua decisão de defender a li-
berdade de imprensa, consi-
déramos atentatória e peri-
gosa toda tentativa de criar
limitações ã mesma;

— que também não dei-
xam de entender que, para
que se goze da liberdade dc
imprensa, deve-se ter ver-
dade e.objetividade;

— que, convocando todo
o esforço para evitar difi-
culdades futuras e de salva-
guardar as conquistas que
a convivência politica per-
mitiu até hoje, exortamos o
Governo e as associações
que se perfilam a convir que
a democracia seria imprati-
cável sem as necessárias se-
renidade e tolerância.

Isabel exalta
Pacto Social

Genebra (UPI-AFP-
ANSA-AP-JB) — A Vice-
Presidente da Argentina,
Maria Esteia Martinez de
Peron (Isabelita), propôs
ontem à Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT)
o modelo argentino de Pac-
to Social, longe da "arro-

gancia capitalista e da co-
munização". Ela chegou a
Genebra, procedente de Ro-
ma e depois de amanhã
parte para Espanha.

Ante 1 500 delegados de
125 nações e um numeroso
público, a mulher do Pre-
sidente Peron disse que"empresários e operários ar-
gentinos conseguiram har-
monizar seus pontos-de-vis-
ta, embora a juventude des-
controlada tenha mergulha-
do na guerra revoluciona-
ria".

TRÊS ERROS

Delineando as bases ideo-
lógicas do justicialismo, Isa-
belita explicou que "se tra-
ta de uma filosofia que co-
loca o ser humano por ei-
ma dos bens materiais e
permite a dignificação do
trabalhador". Afirmou que"só o justicialismo e o
exemplo de sua aplicação
dado pela Argentina permi-
te superar os atuais erros
que imperam no mundo".

Segundo Isabelita, os três
erros que o justicialismo
evita são o capitalismo, a
comunização e a ditadura."Quando o capitalismo
predomina com sua arro-
gancia e poderio, a escravi-
dão aparece, trazendo
amargura, miséria e dor à
massa trabalhadora. A co-
munização total faz com
que o ser humano perca sua
individualidade e liberdade
de expressão e o dominio
irreflexivo do Estado é a ti-
rania na qual ninguém po-
de se realizar com a digni-
dade que exige o ato de se
ter nascido humano", afir-
mou Isabelita.

E continuou: "Os traba-
lhadores argentinos, os em-
presários e o Estado conse-
guiram harmonizar seus
pontos-de-vista e seus an-
seios".

BANCO NACIONAL
BRASILEIRO E

METROPOLITANO DE
INVFSTIMENTOS S.A.

C.G.C. 33.267.246

AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam os senhores acionistas do
Banco Nacional Brasileiro e Me-
rropolilano de Investimentos S.A.
avisados que de acordo com o de-
liberado na assembléia geral extra-
ordinária realizada cm 3 de maio

p.p., que autorizou o aumento
do capital social em CrS .....
12.000.000,00 (doze milhões de
cruzeiros) mediante subscrição par_-
licular em dinheiro, que lhes e
assegurado o prazo de 30 (rnnta)
dias conrídos da data da primeira
publicação deste aviso, para exer-
cerem, na proporção das ações pos-
sufdas independente da classe, o
direito de preferência Mlreferida
subscrição de CrS 12.000.000.00
em novas ações ordinárias d. Cr5
1,00 cada.

No ato da subscrição deverá ser
efetuado o pagamento de 50=,i

(cinqüenta por cento) do valor das
ações subscritas, ficando o reslan-
te para ser realizado nas condições
e prazos aprovados na mencionada
assembléia de 3 de maio de 1974.

Rio de Janeiro, 18 de iunho
de 1974.

Ja) Alfredo BoLel
Diretor-Vice-Prcsidente

{a) Edgar Roy Sorgenicht
Diretor-Superintendenle (P
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A leviação israelense ataca pa
Nixon presta conta
de missão no exterior

lestinos

Washington (UPI-A N S A-
AFP-JB) — O Presidente Ri-
chard Nixon, ao informar on-

tem seu Ministério e os dirigen-
tes dos dois Partidos no Legis-
lativo sobre a viagem ao Òrien-
te Médio e sua próxima ida a
Moscou e à reunião da NATO
em Bruxelas, disse que a missão
que realiza tem em vista "a paz
duradoura, não apenas no Orien-
te Médio, mas em todo o mun-
do".

Na reunião com seus asses-
sores e os parlamentares, Nixon
se fazia acompanhar de seu Vi-
ce-Presidente, Gerald Ford, do
Secretário de Estado Henry Kis-
singer e do Chefe da Casa Civil,
Alexander Haig, que o acompa-
nharam na viagem por cinco pai-
ses do Oriente Médio.

AMBIENTE

Nada foi revelado a propó-
sito dos planos de Nixon na
União Soviética e em Bruxelas,
girando as informações sobre-
tudo a respeito do Oriente Mé-
dio em ambiente que o líder re-

publlcano Le_Ue Arends qualifi--
cou de "muito bom".

O vice-lider democrata no
Senado, Robert C. Byrd, afir-
mou por sua vez que alguns le-
gisladores pediram a Nixon para
explicar a sua decisão de dotar o
Egito e Israel de reatores nu-
cleares, acrescentando que in-
sistiram em que lhes comuni-
cassem a razão da disseminação
daqueles reatores entre nações
subdesenvolvidas.

"As vezes me pergunto —
disse Byrd aos jornalistas — por
que fornecemos esses reatores
nucleares, cuja finalidade é de-
senvolver o uso pacífico da

energia atômica, quando nós
mesmos nunca tivemos muito
êxito nessa área".

O Senador Mike Mansfield,
presente à reunião, disse que
Nixon assegurou que seriam ado-
tadas medidas permitindo afãs-
tar totalmente a possibilidade
de que Egito e Israel utilizem os
reatores para fabricar bombas
atômicas. Afirmou o Senador
que essas medidas serão "seve-

ras."
De acordo com as palavras

de vários dos 24 parlamentares
presentes à entrevista, que du-
rou mais de duas horas, Nixon
deu todas as garantias de que
a colaboração nuclear dos Esta-
dos Unidos com o Egito e Israel
será acompanhada de restrições
que impedirão a fabricação de
armas atômicas.

PLANOS

Originalmente, Nixon pre-
tendia ir ontem para Key Bis-
cayne, na Flórida, a fim de pre-
parar-se para a reunião de che-
fes de Estado dos paises mem-
bros da NATO em Bruxelas e a
visita que fará à União Sovié-
tica a partir do dia 27.

No entanto, os assessores do
Presidente afirmaram que, ago-
ra, Nixon prefere não se afastar
muito de Washington, ficando
na própria Casa Branca ou na
casa de Camp David, a fim de
facilitar os contatos que precisa
manter dentro do esquema de
preparação da viagem.

Leia editorial
"Carta Allânlica

Telaviv, Beirute (AP-AFP-UPI-
ANSA-JBl — Pelo terceiro dia con-
secutivo, a aviação israelense bom-
bardeou ontem bases guerrilheiras
árabes no Sul do Libano, segundo
comunicado do Primeiro-Ministro
Yitzhak Rabin, e fontes do Comitê
Executivo da Organização para a
Libertação da Palestina (OLP), di-
vulgaram a cifra oficial de 27 mor-
tos e 97 feridos. Em Beirute, a ca-
deia oficial de radiodifusão acusou
mais de 100 vítimas nos bombar-
deios, que se concentraram nas re-
giões vizinhas às cidades de Tiro e
Sidon.

A Meia-Lua Vermelha (equiva-
lente palestina da Cruz Vermelha)
pediu a ajuda árabe e internacional
"para resgatar dezenas de homens,
mulheres e crianças presos entre os ••
escombros", enquanto a rádio liba-
nesa lançou apelos para "urgentes
doações de sangue de todos os ti-
pos" durante todo o dia.

AS BAIXAS

Um- porta-voz do Hospital de
vEin el-Hilweh declarou que seus
guardas receberam oito mortos e 43
feridos. Ao Hospital do Governo em
Sidon chegaram 40 feridos.

As notícias procedentes de Ti-
ro eram, porém, incompletas até a
noite de ontem. As primeiras infor-
mações indicavam um elevado nú-
mero de baixas.

Somente no acampamento de
Ein el-Hilweh, o maior do Libano,
perto de Sidon, cerca de 100 casas
foram destruídas. Duas horas após
o último ataque da aviação israe-
lense, algumas ainda ardiam, se-
gundo os comunicados de Beirute.

A Meia-Lua Vermelha acusou
os israelenses de terem bombardea-
do "clínicas, enfermarias e hospi-
tais" da organização, que presta
ajuda aos civis feridos.

TELAVIV CONTA

Informou o Alto Comando Mi-
litar israelense que seus aviões ata-
caram objetivos militares palesti-
nos e "tomaram todas as medidas
possíveis para evitar baixas inocen-
tes". Fontes militares admitiram
que alguns dos bombardeios atin-
giram áreas nos campos de refu-
giados, advertindo que os palesti-
nos vêm colocando em perigo sua
própria segurança, ao dar apoio e
esconderijo aos terroristas.

De acordo com o Alto Coman-
do, oito objetivos foram atingidos
em cinco áreas diferentes. Negou as
Informações de que dois de seus
aparelhos foram derrubados, decla-
rando: "Todos eles regressaram a
suas bases".

A incursão de ontem consti-
tuiu-se, segundo as fontes oficiais,
numa resposta a três ataques ter-
roristas contra kibbutzim israelen-
ses. O Governo do Prlmeiro-Minis-
tro Rabin, no Poder há três sema-
nas, daria seguinlento à política de
linha-dura da ex-Primeira-Minis-
tra Golda Meir em relação aos ter-
roristas palestinos.

REAÇÕES

Após os bombardeios, os feddayin
cercaram o campo de Ein-el-HUweh
e impediram a entrada de jorna-
listas e fotógrafos, enquanto entra-
vam e saíam as ambulâncias da
Meia-Lua Vermelha.

Só horas após eram autoriza-
dos a entrar- nas bases, onde ouvi-
ram gritos de: "Morram Nixon e
Kissinger."

. Os ataques, em número de dois,
se sucederam e duraram um total
de 30 minutos, a partir das 8h 

'(GMT), atingindo: Ein-el-Hilweh,
Al Rachidieh, Al Buss e Miyeh Wa
Miveh.

Segundo fontes palestinas, o
bombardeio foi respondido com fo-
guetes Sam-7. Disse o Ministro li-
banes da Defesa que se tratou do
maior ataque contra o Líbano em
um mês e meio.

As novas incursões aéreas is-
raelenses contra bases palestinas
no Sul do Libano se reiniciaram
terça-feira, após uma interrupção
de um mês. Entre terça e quarta-
feira, houve três ataques. Ontem,
foram em número de dois.

A Síria intervirá na questão,
se continuarem os bombardeios aé-
reos contra os campos de refugia-
dos palestinos, anunciou ontem a
Rádio de Damasco. "Os sírios não
ficarão de braços cruzados diante
dos bombardeios israelenses contra
civis inocentes", ameaçou a emis-
sora.

pelo 
'3.° di

Sadat e Assad se encontram
Cairo (UPI-JB) — Os Presidentes do

Egito, Anwar Sadat, e da Siria, Hafez
Assad, reuniram-se ontem para coorde-
nar suas políticas em relação aos esfor-
ços de paz no Oriente Médio, informa-
ram fontes oficiais.

Acrescentaram os informantes que
as conversações tiveram lugar na. cidade
de Alexandria, e versaram sobre'os se-
guintes temas: A Recente Visita de.Nixon
à Região e os Próximos Passos a Serem
Adotados pelos Árabes. ¦

O encontro de ontem faz parte de
uma série de consultas entre os Gover-
nos árabes: nesta semana, Sadat se reu-
niu com o lider palestino Yasser Arafat,
e, provavelmente, conferenciará com o
Rei Hussein em breve. Comenta-se que
o Egito pretende promover uma limitada

conferência de cúpula dos Estados ára-
bes diretamente envolvidos na guerra.

VISITA

Uma delegação de militares norte-
americanos visitará o Egito, em breve,
para analisar a Guerra de Outubro se-
gundo o ponto-de-vista egípcio e, pos-
sivelmente, ver a possibilidade de venda
de armas.
.';; -As.autoridades do Pentágono insis-
tiram em que "não é um plano" nor-
te-americáno levantar as necessidades
egípcias visando a venda de armamen-
tos. Mas, observaram os informantes, os
dirigentes egípcios "podem aproveitar a
oportunidade" para revelar à delegação
dos EUA que tipo de armas desejam
obter.
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•cê pensa que confhece muito o seu bairro, repare
nestas fotos.
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A Caixa está inaugurando hoje mais
uma agência. Em Ipanema, na Rua
Visconde de Pirajá, 525-D. E as '
novas instalações da Agência Catete,

ná Rua das Laranjeiras, 43. Essas
agências não têm a pretensão de
entrar no guia turístico de Ipanema
ou das Laranjeiras, mas de ajudar
você, que mora num desses bairros,
a curtir melhor o seu dia-a-dia,
facilitando a sua vida em tudo.
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Duas delas
são novidade

para você.

Quem tem conta na Caixa têm tudo.
Financiamentos para casa própria,

hipoteca.crédito pessoal, crédito
direto e caderneta de poupança.
Tudo pertinho de sua casa. Venha
conhecer seu novo vizinho.
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Quem tem coitf a
na Caixa fem tudo.

Caixa Econômica Federal Ag. Catete: Rua das Laranjeiras, 43 - lojas 2 e 4
Ag. Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 525-D

1
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Informe JB
As razões de Man»araliha

O Governo deveria aceitar a in-
clusão de Mangaratiba na área me-
tropolitana do Grande Rio.

Apesar de estar o assunto sendo
tratado de forma demagógica pelos
interessados, há sérios indícios de
que, excluindo-se o município; come-
te-se uma injustiça.

* * *
Mangaratiba, que já foi um cen-

tro de importação de escravos e de
exportação de café, condado da fami-
lia Breves, que chegou a ser dona de
boa percentagem do PNB imperial,
hoje não chega a ter uma atividade
rural efetiva. E' um conjunto de vilas
com probleinas essencialmente urba-
nos, provocados pelos loteamentos de
veranistas da classe média carioca.

Quando o prefeito quer melhorar
a arrecadação é obrigado a apelar aos
veranistas, em jornais do Rio, para
que paguem seus impostos prediais.

Pela Rio—Santos, a matriz de
Nossa Senhora da Guia fica mais per-
to da Candelária que a matriz de Ma-
rica, incluída na região metropolita-
«a.

Além disso, a cidade é porta de
saida para a ilha Grande, que será
fatalmente um pólo turístico do novo
Estado, depois, evidentemente, da re-
tirada do presidio. ¦

* * *
Incluir o município na lista se-

ria resolver um problema e evitar
uma injustiça. Deixá-lo de fora, agra-
var as desgraças de uma cidade cuja
riqueza sempre foi drenada para o
Rio.

Imposlo tle Renda
Já está tudo pronto para começar

o trabalho de revisão da legislação do
Imposto de Renda.

Como nascem os negócios
Está prestes a ser fechada a tran-

sàção pela qual o Brasil comprará
carvão canadense e venderá ferro.

Poucas operações comerciais co-
meçaram de forma tão singular, pois,
há algum tempo, quando preparava a
visita de uma missão de empresários
nordestinos ao Oeste canadense, o se-
cretário Sérgio Arruda, da representa-
ção comercial do Itamarati, ouviu a
seguinte pergunta:

— Esses senhores que vêm aqui,
na sua lista de produtos do Nordeste,
não teriam ferro para nos vender?

O salário é de 11 mil e 400 cru-
>zeiros e os descontos vão a quase 3 mil.

Por essa quantia, um jurista de quali-
dades capazes de levá-lo ao Supremo
dá um parecer de cinco laudas, num
assunto de pequena importância e que
lhe toma menos de um dia de trabalho.

A'OZ da experiência

No Nordeste não havia, mas o di-
plomata conseguiu explicar como os
canadenses poderiam consegui-lo.

Fusão e reforma
Sem a menor dúvida, o atual Go-

verno deverá fazer, antes do fim de
seu mandato, uma profunda reforma
constitucional.

Nesse sentido, as atitudes do Con-
gresso, das Assembléias e dos politi-
cos, podem estar sendo observadas co-
mo uma espécie de ensaio de previ-
são de comportamento.

* * *
S/ a marcação ficar boa, todos

participam do elenco da próxima
montagem. Senão, talvez o debate dos
próximos anos deva ser mais restri-
to, o que, por enquanto, não é inten-
ção de ninguém.

O trabalho do Deputado
A leitura dás emendas ao projeto

da fusão — 380 — e a redação do
substitutivo apresentado na terça-
feira, custaram áo Deputado Djalma
Marinho quatro dias de 16 horas de
trabalho.

Ontem, quando sentiu-se mal,
pagava o tributo à saúde, mas a re-
dação impecável de seu substitutivo
recebia o tributo dos. elogios de todos
os poderes a um trabalho sério e pro-
fundo.

Precisa-se de' Ministros
Este ano o Supremo Tribunal Fe-

deral terá três vagas, pois vão para a
aposentadoria os Ministros Luis Galo-
ti, Oswaldo Trigueiro e Aliomar Bale-
eiro.

Há a idéia de se convidar a Sra.
Ekaterina Fursteva para uma rápida
visita a Brasília logo depois das elei-
ções para o Soviet Supremo, das quais
foi cruelmente excluída.

Ela pronunciaria uma conferência
a respeito do seguinte tema:

— Os riscos das dachas do Erário.

Vigarista na praça
O Marechal Cordeiro de Faria

avisa que há um vigarista na praça
de Niterói, .procurando personalidades
e oferecendo ações de uma empresa
em Pernambuco, da qual se diz sócio.

O farsante já tentou enganar o
Arcebispo da cidade.

* * *
O Marechal não tem firma em

Pernambuco, não é sócio de nenhuma
que esteja lançando ações, não tem o
hábito de mandar procurar pessoas
para vender papéis e, finalmente, não
mora em Niterói.

Pouca conversa
Há pouco tempo, foi vendido ao

Banespa o suntuoso mamute de mar-
more conhecido como Edifício Mata-
razzo, no centro de São Paulo, que
pertencia ao Grupo Audi.

A operação ficou em CrS 130 mi-
lhões e foi feita com financiamento
oficial. }

* * ?

Um particular havia oferecido 15 '

milhões de dólares, ou sejam, CrS 100
milhões, à vista As negociações não
foram sequer iniciadas. E o interessa-
do teria chegado a até 17 milhões de
dólares.

De qualquer forma, talvez uma
oferta de 15 milhões de dólares, que
viriam do exterior e ficariam imobili-
zados no centro de São Paulo, devesse
ter recebido maior atenção.

Movimento de depósito
A intervenção no Banco Halles

ocorreu no dia 16 de abril.
Segundos dados da Revista Ban-

caria, no período que, vai de 30 de
abril a 30 de maio, os bancos estran-
geiros em funcionamento no pais ti-
veram um aumento de depósitos da
ordem de cerca de CrS 1 bilhão. •

Dia do vencimento
No dia 30, expira a Portaria 2 113

que permite as importações de gene-
ros alimentícios.

Caberá ao Governo reanimá-la,
com restrições, o que poderá provocar
alguns aumentos para os produtos que
não serão mais importados, ou en-
tão eliminar qualquer idéia restritiva,
o que manterá o buraco de divisas.

Só o alho da Espanha custa 10 mi-
lhões de dólares.

Lance-livre

Vale quan Io pesa
No sábado passado foram vendi-

das em Hamburgo algumas obras do
pintor Lasar Scgall. Oito gravuras va-
leram entre CrS 3 600 e CrS 6 900.

Uma pequena aquarela rendeu
Cr$ 7 700.

O que vale, vale. ,

Um bom defensor
As boas relações entre o Brasil e

a Argentina têm um excelente advo-
gado em Buenos Aires. E' o Chanceler
Alberto Vignes, que num programa de
televisão, há poucos dias, esgrimiu
com inúmeros adversários', segundo os
quais o Brasil está isolado no conti-
nente. • * * *

No ponto do florete do Chance-
ler, há uma espécie de estribilho. Sem-
pre que se refere ao Itamarati, acres-
centa:

— Onde está meu velho amigo
pessoal Azeredo da Silveira.

Hn um ano, Brasil e Teru assinaram
um convênio para combater a. malária na
rona fronteiriça dos dois paises. O Peru
cumpriu a sua parte no acordo. Acabou
com a doença no seu lado. Esta semana,
quci\ou-sc de que a malária brasileira
está invadindo o seu território.

Concedido ontem ao DNER. pelo BID,
um empréstimo de 60 milhões de dólares.
Os recursos serão aplicados na duplicação
da São Paulo—Curitiba.

Está no Rio o Sr. Robert J. David,
diretor da.Haçemeyer N. V., de Amsterdã,
a maior tradinç da Europa, com filiais
cm 85 paises e participação em 120 indús-
trias. Seu faturamento c maior do que o
valor das exportações brasileiras.

O Secretário de Imprensa da Presi-
dência da República, Sr. Humberto Esme-
raldo Barreto, c o mais novo membro da
Arena. A direção nacional do Partido aca-
ba de aprovar o seu pcdjdo de filiação.

A rede bancária iniciou a entrega das
notificações para o pagamento do Impôs-
to de Itenda referente a "4. As notifica-
ções estão divididas em até 12 parcelas.

E quem entregou sua declaração no
Halles, onde irá apanhar a notificação
para o pagamento? Muitas parcelas já
deverão estar vencidas quando forem en-
tregues.

Uma área de 44 mil metros quadra-
dos em Cabo Frio, que pertenceu a Hen-
rique Lage, está à venda. Há propostas
inclusive rio exterior.

A ONU está preparando um relatório
sobre o impacto das corporações multina-
cionais no desenvolvimento. O redator
brasileiro é o Sr. Mário Trindade, ex-
presidente do BNH.

Toma posse boje. na Cbcfia do Es-
tado-Maior do Exército, o General Fritx
de Azevedo Manso.

A Tokyo Shibaura Co. vai montar em
São Paulo uma subsidiária para operar
no setor de equipamentos médicos. Vai
aplicar, de saida, 1 milhão e meio.

Vieram para o Rio ontem, juntos, os
Senadores Antônio Carlos Konder Reis e
João Cleofas.

Em Araruama, o alvo dos ladrões,
agora, são as bombas dágua. As menos
potentes estão custando 300 cruzeiros. A
inovação se deve á crônica íalta de água
no local.-

O Ministro Leitão de Abreu foi desig-
nado pelo Supremo Tribunal Federal para
ser o Ministro substituto do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Um grupo polonês vai' implantar no
Espirito Santo — na Grande Vitória —
um parque industrial têxtil, devendo in-
vestir inicialmente cerca de 80 milhões.

Será cm setembro, no Brasil, o próxi-
mo campeonato mundial dc judô.

Q Ministro Armando Falcão aceitou
o convite do Reitor Benedito José Bar-
reto para abrir a Semana de Estudos Ju-
ridicos da Faculdade de Direito da PUC
de Campinas. Será em agosto.

Já está no mercado do Rio a máqui-
na Scletron, capaz de separar qualquer
tipo de grão, seja de café, amendoim, ar-
roz ou ervilha, graças a um sistema de
comparação cromática.

Se tudo correr como esperam seus
técnicos, a Siderúrgica inaugura o seu
terceiro, c mais produtivo, alto forno em
março do ano que vem.

Conta o Sr. João Agripino que a esco-
lha de seu irmão, o Deputado Tarcísio
Maia, para o Governo do Rio Grande do
Norte, deu multa alegria à sua mãe, que
já registra dois Governadores entre seus
filhos. Ela, contudo, frisa que a alegria
não pára ai, pois ainda tem em sua prole
mais quatro alegrias cm potencial.

Academia Brasileira inicia Mineiro quer mudar de nome
curso sobre contribuição porque a noiva dis que não
estadual às letras do país )ura amor a um Florisbelo

A Academia Brasileira de Letras iniciou nnterri
seu 23.° curso anual aberto ao público, desta vez
sobre A Contribuição dos Estados à Literatura Bra-
si'eira. com uma conferência do acadêmico Josué
Monte^o. do Maranhão, sendo o ex-Primeiro Mhvs-
tro de Portugal, Marcelo Caetano, um dos assis-
tentes.

Mais de 70 pessoas estão inscritas no curso; de
mulheres idosas a estudantes de Literatura ou mes-
mo colegiais, numa esmagadora maioria feminina.
O curso durará 10 qumtas:feiras, é gratuito (o alu-
no paga apenas Cr$ 5,00 pelo certificado de ccnclu-
são, se assistir a dois terços das aulas), mas não
tem ainda os próximos conferencistas escalados.

CONTRIBUIÇÃO

O acadêmico Josué Mon-
tello, numa aula improvisa-
da, salientou que seu enfoque
sobre a contribuição do: Ma-
ranhão à literatura brasilei-
ra seria de Geografia Lite-

Varia' e não de História Li-
terária, como é costume. As-
sim, fez uma breve exposi-
ção sobre a existência, antes
da era da comunicação de
massa, quando a literatura
brasileira tornou-se una, de
um grupo maranhense, de
um grupo baiano e de uma
plêiade mineira, situando a

época áurea do Maranhão
em meados do século XIX.

Partindo dos nomes de
Gonçalves Dias (poesia) e
João Francisco Lisboa (pro-
sa), o conferencista falou da
influência do Maranhão nas
letras brasileiras, através de
Sotero dos Reis e Odorico
Mendes, ainda no século
XIX, de.Coelho Neto e Gra-
ça Aranha, neste século. So-
bre a atualidade, embora
frisando o desaparecimento
dos grupos regionais, men-
cionou a importância dá
universidade na formação
de novos escritores.

Belo Horizonte (Sucursal) — Florisbelo José
Venceslau, funcionário público, requereu à .Uístiça
a troca de seu primeiro prenome para Roberto; ale-
gando, entre outros infortúnios, que sua noiva nãn
se conforma em ter de jurar amor a um Fionsbelo
e ameaça romper o compromisso se ele continuar a
usar o nome de batismo.

'Segundo seu advogado, Florisbeloé "tim filho
de Deus martado pela infeliz associação entre Flor
e Belo, que justifica plenamente a mudança de no-
me". Seu cliente queixa-se de que, por causa do no-
me, tem sido atormentado desde a infância até
hoje, quando já tem 35 anos e está no firme piopó-
sito de casar-se.

zonte, porque a lei civil bra-
sileira só permite a mudan-
ca de nome em casos ex-
cepcionais. Mas ele se con-
venceu de que a causa era
boa quando percebeu o
constante desassossego em
que vive seu cliente.

HESITOU MUITO

O advogado de Plorisbe-
Io, Sr. Francisco dos San-
tos, diz que hesitou muito
antes de aceitar a cansa e
ajuizar a ação na Quinta
Vara Cível de Belo Hori-
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\ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

SÃO JUDAS TADEU
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS

Decreto n.° 7353ÓD.O. 23/1/74
VESTIBULAR CLASSIFICATÓRIO

DIAS: 11 e 12 de Julho 74
CURSOS: PEDAGOGIA E LETRAS

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 6 7 74

280 VAGAS
Rua Clarimundo de Melo, 79

Tel. 229-5485

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

LACCÀ
W D 2 J Bum-i
c riiévEl ifitfMJlafiJDtiHl

TELS.: 255-2596 267*'

r.Entre na orada
da nostalgia.
Compre uma gravura
do Rio Antigo.
Reproduções importadas de gravuras
e quadros famosos. Posters de todos
os tipos. Paisagens. E muito mais.

J^OCOmerCial R. Mayrlnk Veiga. 11 A- loja - Tel.: 223-6208
>^prOntÒCÓpía S.a. R. do Calole. 347 - ipja 12 - Tel.: 265-2151

^XJIv

CURSO K
COMUNICAÇÃO

GRAFICA EM
PROB^AND\

Uma realização da ABP - Associação Brasileira de Propaganda,
ministrado pelo Prof. Antônio Sodré C. Cardoso da Escola
Superior de Propaganda e Marketing.
Def a 12 de julho, aulas de 19 às 21 horas, de 2? a 6:',
dentro do seguinte programa;

; Panorama de Comunicação em Marketing
¦ «Processos gráficos - Monografia • Medidas e cálculos tipográficos

Tipologia - Caracteres tipográficos
Teoria das cores em Propaganda • Artes Gráficas do Futuro

Durante o Curso serão projetados filmes, distribuídas apostilas
e realizados exercícios práticos, além de avaliação prática
Inscrições na sede da ABP, Av. Rio Branco, 14,17°,
tel. 223.3045. Número limitado de vagas.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

O Companhia Estadual
de Gás CEG-GB

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

TP N.° 216/74i'

Esta Companhia comunica aos interessados que
fará realizar a Tomada de Preços para venda do se-

guinte material:

Descrição: CAMINHÃO com caçamba basculante
"SANVAS", com capacidade para 18 m3,
série 28/70, equipada com fecho manual,
protetor da cabine, tomada de força, 2 pis-
toes. moníada em chassis FNM modelo
D-11000, no estado em que se encontram.

Quantidade: Unidade: PEÇA

As propostas deverão ser entregues ao Depa.r-
tamento de Suprimentos, à Rua Figueira de Melo,
426 - 2.° and. no dia08 de julho de 1974, às 11,00
horas. .

'" 
Os interessados deverão obter a íntegra do Edi-

tal, no endereço acima citado, bem como qualquer
outra informação.

Para vistoria do material deverá ser procurado
o Sr. JOSÉ' SOARES PEREIRA à Av. Francisco Bica-
lho, 270.

as.) Javert Prates Baptista
Chefe De'pt.° Suprimentos

ffl| CLUBE DE ENGENHARIA I

II ENCONTRO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO ^

CONCURSO DE MONOGRAFIAS §
SOBRE O TEMA: j

A POSIÇÃO DO CONSTRUTOR %
NA CONJUNTURA NACIONAL |

i.°i

2.0)

3.°)

4.°)

5.°)'

4.°)

7.°)

O concurso reger-se-Á pelos seguintes ílem:

A parlir clests dnifl e até 20 cb julho próximo, a Comissão
Orcinizadrra do II ENCONTRO NACIONAL DA CONSTRU-
CÃO (II ENCO), inslalada na sede do Clube de Engenharia,
à Av. Rio Br.lico n.° 124 - 23.° pavimento, receberá
mnnt. mfi. 5f.bre o lema "A POSIÇÃO DO CONSTRUTOR
NA CONJUNTURA NACIONAL".

Poderão participar engenheiros; arquitetos, engcnheirrs-
atjrôncmos, economistas . comunicadores (jornalistas).

A monografia deverá estar contida em, no máximo, dez
laudas datilografadas, tamanho ofício, espaço-dois.

O concorrente se apresentará sob pseudônimo. Deverá re-
meter juntamente com o trabalho um envelope fechado,
subscrito com o pseudenimo adotado, destacando o seu
tltuo -- engenheiro, arquiteto, engenheiro-agrónomo, eco-
nom.sta ou comunicador - e contendo no s

para a identificação posterior, nome, idade,
endereço completo (com telefone se possível).

Um júri de cinco membros será organizado para julgar os
Irabd-hos e sua composição será divulgada alé a data do

término do concurso.

Aos vencedores o Clube de Engenharia concederá: classifi-
cado cm primeir; lugar prêmio de Cr$ 7X00,00 e ao se-

gundo lugar prêmio de CrS 3.C00.C0.,

O resultado do concurso será divulgado previamente . na
sessão ds Instalação do II ENCO, serão .entregues os pre-
njts aos vencad*res.

A desobediência a qualquer destes itens desclassificará,
aut malicamente, o concorrente, a critério exclusivo do iuri.

Rio de Janeiro, 20 de iunho de 1974.

Eng.0 Geraldo Bastos da Costa Rais
¦ ' Presidente

interior,
profissão e

Filmagem de
Casa Grande
foi iniciada

Recife ISucursal 1 — As
filmagens de um documen-
tn rio sobro o livro Cosa
Grande & Senzala, de Gil-
berto Freyre, com o mesmo
título, foram iniciadas on-
tem dentro do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesqui-
sas Sociais, desta Capital, e
passarão às tomadas exter-
nas nos próximos dias: de
engenhos de cana-de-açú-

. car, da mansão do escritor,
em Apipucos, e outros lo-
cais.

É uma produção da Em-
brafilme, realizada por Ge-
raldo Sarno, com roteiro de
Leandro Tocantins e foto-
grafia a cores de João Car-
los Horta, devendo estar
concluída em outubro. O
objetivo básico do filme é
divulgar a importância da
obra de Gilberto Freyre na
Literatura sociológica bra-
sileira, quando se comemo-
ra- os 40 anos de sua pri-
meira edição.

Colégio faz
50 anos
com recital

Um recital dos pianistas
Maurício Mendes e Dulce-
mar Lafaille Silva, vencedo-
ra de um concurso de tele-
visão em que respondeu so-
bre J o h a n n Sebastian
Bach, encerra amanhã, às
19h 30m, no Jardim Bota-
nico (Rua Lopes Quintas
274), as comemorações do
50.° aniversário de fundação
do Colégio Divina Providên-
cia.

Uma hora antes, os pa-
dres da Congregação de
Dom Orione, que fundaram
o Colégio, estarão celebran-
do missa em ação-de-graças
pela data na Matriz da Pa-
róquia da Divina Providên-
cia, pela qual são responsa-
veis. o prédio da Matriz, o
primeiro do conjunto a ser
construído, ao lado da ofici-
na gráfica da escola, fun-
cionou primitivamente como
intsrnato.

Sagrado
Coração tem
missa hoje

A última das seis missas
que se celebram hoje na
igreja do Sagrado Coração
de Jesus, na Glória, para'
comemorar o dia dedicado
ao seu titular, será às 19h,
com a participação do Co-
ral Presença e seguida do
ato de consagração das fa-
mílias.

Um arraial com barracas
e atrações diversas, que In-
tegra o programa da festa,
abrirá também amanhã e
domingo à tarde com vistas
à arrecadação de fundos pa-
ra obras de reforma da ma-
triz. A posse da nova dire-
toria e admissão de novos
membros do Apostolado da
Oração serão feitas a seguir
à missa das 8h, e ao meio-
dia e 16h haverá exposição
e bênção do Santíssimo.

Alunos
defendem a
SUESC

§

2

Promoção do Vice-Presidente Regional da Singer

I } llll
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ROBERT J.M.FISHER,
Vice-Presidente Regional da
SINGER SEWING MACHINE
COMPANY para o Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile,
Paraguai, Peru e Uruguai, está '

deixando São Paulo. Foi indicado
para Presidente Mundial de
Operações da Divisão de Produtos
Industriais da THE SINGER
COMPANY, com sede em Nova
Jersey, EUA. O Sr. Fisher e sua
família, que residiram em São
Paulo por quase três anos,
deixarão o Brasil no fim de junho.

...¦w-^4

Preocupados com a ima-
gem negativa que os cursos
mantidos pela Sociedade
Universitária de Ensino Su-
perior e Cultura — SUESC
— estão ganhando desde
que o Conselho Federal de
Educação pediu sua interdi-
çãn. um grupo de alunos di-
vulgou nota ontem dizendo
que "até hoje ninguém con-
seguiu provas que funda-
mentem suas acusações."

Disseram os alunos que a
diretoria da Sociedade pode'"facilmente -demonstrar : o
engano do Conselho Federal
de Educação", mas todos os
que se diplomarem cm seus
cursos (Direito. Economia e
Administraçãoi, ficarão des-
prestigiados no mercado de
trabalho.

Para os alunos, a SUESC
está envolvida em uma cam-
panha negativa movida pe-
la relatora do parecer do
CFE que pediu a interdição
dos cursos, Sra. Nair Fortes
.Abu-Merhy. "Os argumen-
tos apresentados por esta
conselheira" — dizem os
alunos — "contradizem as
palavras do. Ministro da
Educação que disse ser me-
lhor estudar em um barra-
cão do que não estudar."

Argumentam ainda que a
SUESC é a que cobra a menor
anuidade em toda a Gua-
nabara "onde os menos fa-
vorecidos podem estudar."
A Sra. Nair Fortes pediu ao
Conselho a interdição da
SUESC baseando-se no nu-
mero excessivo de alunos í8
mili que estudam num pré-
dio sem condições.

íyf^s^m^í^immi^^m



10 :«23 Clichê JORNAL DO BRASIL D Sexta-feira, 21/6/74 ? i.o Caderno

Informe JB Primeira crítica

Ás razões de Màii»àíàtíl>á
O Governo deveria aceitar a in-

clusão de Mangaratiba na área me-
tropolitana do Grande Rio.

Apesar de estar o assunto sendo
tratado de forma demagógica pelos
interessados, hã sérios indícios de
que, excluindo-se o município, come-
te-se uma injustiça.

* * •
Mangaratiba. que já foi um cen-

tro de importação de escravos e de
exportação de café, condado da fami-
lia Breves, que chegou a ser dona de
boa percentagem do PNB imperial,
hoje não chega a ter uma atividade
rural efetiva. E' um conjunto de vilas
com problemas essencialmente urba-
nos, provocados pelos loteamentos de
veranistas da classe média carioca.

Quando o prefeito quer melhorar
a arrecadação é obrigado a apelar aos
veranistas, em jornais do Rio, para
que paguem seus impostos prediais.

Pela Rio—Santos, a matriz de
Nossa Senhora da Guia fica mais per1-
to da Candelária que a matriz de Ma-
rica, incluída na região metropolita-
na.

Alem disso, a cidade é porta de
saída para a ilha Grande, que será
fatalmente um pólo turístico do novo
Estado, depois, evidentemente, da re-
tirada do presídio.

* » *
Incluir o município tia lista se-

ria resolver um problema e evitar
uma injustiça. Deixá-lo de fora, agra-
var as desgraças de uma cidade cuja
riqueza sempre foi drenada para o
Rio.

lmposlo de Renda
Já está tudo pronto para começar

o trabalho de revisão da legislação do
Imposto de Renda.

Como nascem os negócios
Está prestes a ser fechada a tran-

sacão pela qual o Brasil comprará
carvão canadense e venderá ferro.

Poucas operações comerciais co-
meçaram de forma tão singular, pois,
há algum tempo, quando preparava a
visita de uma missão de empresários
nordestinos-ao Oeste canadense, o se-
cretário Sérgio Arruda, da representa-
ção comercial do Itamarati,. ouviu'a
seguinte pergunta:

— Esses senhores que vêm aqui,
na sua lista de produtos do Nordeste,
não teriam ferro para rios vender?

No Nordeste não havia, mas. o di-
plomata conseguiu explicar como os
canadenses poderiam consegui-lo.

Fusão e reforma
Sem a menor dúvida, o atual Go-

verno deverá fazer, antes do fim de
seu mandato, uma profunda reforma
constitucional.

Nesse sentido, as atitudes do Con-
gresso, das Assembléias e dos politi-
cos. podem estar sendo observadas co-
mo uma espécie de ensaio de previ-
são de comportamento.

* * *
Si a marcação ficar boa, todos

participam do elenco da próxima
montagem. Senão, talvez o debate dos
próximos anos deva ser mais restri-
to, o que, por enquanto, não é inten-
ção de ninguém.

O trabalho do Deputado
A leitura das emendas ao projeto

da fusão — 380 —- e a redação do
substitutivo apresentado na terça-
feira, custaram ao Deputado Djalma
Marinho quatro dias de 16 horas de
trabalho.

Ontem, quando sentiu-se mal,
pagava o tributo à saúde, mas a re-
dação impecável de seu substitutivo
recebia o tributo dos elogios de todos
os puderes a um trabalho sério e pro-
fundo.

Precisa-se de Ministros
Este ano o Supremo Tribunal Fe-

deral terá três vagas, pois vão para a
aposentadoria os Ministros Luís Galo-
ti, Oswaldo Trigueiro e Aliomar Bale-
eiro.

O salário é de 11 mil e 400 cru-
zeiros e os descontos vão a quase 3 mil.
Por essa quantia, um jurista de quali-
dades capazes de levá-lo ao Supremo
dá um parecer de cinco laudas, num
assunto de pequena importância e que
lhe toma menos de um dia de trabalho..

Â voz da experiência
Há a idéia de se convidar a Sra.

Ekaterina Fursteva para uma rápida
visita a Brasília logo depois das elei-
ções para o Soviet Supremo, das quais
foi cruelmente excluída.

Ela pronunciaria uma conferência
a respeito do seguinte tema:

— Os riscos das dachas do Erário.

Vigarista na praça
O Marechal Cordeiro de Faria

avisa que há um vigarista na praça
dc Niterói, procurando personalidades
e oferecendo ações de uma empresa
em Pernambuco, da qual se diz sócio.

O farsante já tentou enganar o
Arcebispo da cidade.* * *

O Marechal não tem firma em
Pernambuco, hão é sócio de nenhuma
que esteja lançando ações, não tem o
hábito de mandar procurar pessoas
para vender papéis e, finalmente, não
mora em Niterói.

Pouca conversa
Há pouco tempo, foi vendido ao'

Banespa o suntuoso mamute de már-
more conhecido como Edifício Mata-
razzo, no centro de São Paulo, que
pertencia ao Grupo Audi.

A operação ficou em CrS 130 mi-
lhões e foi feita com financiamento
oficial. * * *

Um particular havia oferecido 15
milhões de dólares, ou sejam, CrS 100
milhões, à vista. As negociações não
foram sequer iniciadas. E o interessa-
do teria chegado a até, 17 milhões de
dólares.

De qualquer forma, talvez uma
oferta de 15.milhões de dólares, que
viriam do exterior e ficariam imobili-
zados no centro de São Paulo, devesse
ter recebido maior atenção.

Movimento de depósito
A intervenção no Banco Halles

ocorreu no dia 16 de abril.
Segundos dados da Revista Ban-

caria, no periodo que vai de 30 de
abril a 30 de maio, os bancos estran-
geiros em funcionamento no pais ti-
vc.ram um aumento de depósitos da
ordem de cerca de CrS 1 bilhão.

Dia do A'encimento
I No dia 30, expira a Portaria 2 113
que permite as importações de gene-
ros alimentícios.

Caberá ao Governo reanimá-la,
com restrições, o que poderá provocar
alguns aumentos para os produtos que
não serão mais importados, ou en-
tão eliminar qualquer idéia restritiva,
o que manterá o buraco de divisas.

Só o alho da Espanha custa 10 mi-
lhões de dólares.

Vale quanto pesa
No sábado passado foram vendi-

das em Hamburgo algumas obras do
pintor Lasar Segall. Oito gravuras va-
leram entre CrS 3 600 e CrS 6 900.

Uma pequena aquarela rendeu
CrS 7 700.

O que vale, vale.

Um bom defensor
As boas relações entre o Brasil e

a Argentina têm um excelente advo-
gado em Buenos Aires. E' o Chanceler
Alberto Vignes, que num programa de
televisão, há poucos dias, esgrimiu
cem inúmeros adversários, segundo os
quais o Brasil está isolado no conti-
nente.

No ponto do florete do Chance-
ler, há uma espécie de estribilho. Sem-
pre que se refere ao Itamarati, acres-
centa:

— Onde está meu velho amigo
pessoal Azeredo da Silveira.

I^aiice-livre
e Há um ano, Brasil e IYru assinaram
um convênio para combater a malária na
7.ona fronteiriça dos dois países. O Tcru
cumpriu a sua parte no acordo. Acahmi
com a doença no ícu lado. Ksta semana,
queixou-se de que a malária brasileira
está invadindo o seu território.
e Concedido ontem ao DNER, pelo BID,
um empréstimo de 60 milhões de dólares,
O.s recursos serão aplicados na duplicação
da São Paulo—Curitiba.
e Está no Rio o Sr. Robert .1. David,
diretor da Ha.íemeyer N. V., dc Amsterdã,
a maior trading da Europa, com filiais
em 85 países e participação em 120 indús-
trias. Sen faturamento é maior do que o
valor das exportações brasileiras.
e O Secretário de Imprensa da Presi-
déncia ria Republicai Sr. Humberto Esmo-
r:\klo Barreto, é o mais novo membro da
Arena. A direção nacional do Partido aca-
ba de aprovar o seu pedido de filiação.

e A rede bancária iniciou a eiitrejra das
notificações para o pagamento do Impôs-
to de Renda referente a "4. As notifica-
ções estão divididas em até 12 parcelas.
e E quem entregou sua declaração no
Halles, onde irá apanhar a notificação
para o pagamento? Muitas parcelas já
deverão estar vencidas quando forem en-
tregues.
e Uma área de 44. mil metros quadra-
dos em Cabo Frio. que pertenceu a Hcn-
rique Laec está á venda. Há propostas
inclusive do exterior.
e A ONU está preparando um relatório
sobre o impacto das corporações multina-
cionais no desenvolvimento. O redator
brasileiro é o Sr. Mário Trindade, ex-
presidente do BNH.

e Toma pos«e boje, na Chefia do Es-
tado-Maior do Exército, o General Fritz
de Azevedo Manso.

e A Tokyo Shibaura Co. vai montar em
São Paulo uma subsidiária para operar
no setor de equipamentos médicos. Vai
aplicar, de saida, 1 milhão e meio.
e Vieram para o Rio ontem, juntos, os
Senadores Antônio Carlos Konder Reis e
João Clcofas.
e Em Araruama, o alvo dos ladrões,
agora, são as bombas dágua. As menos
potentes estão custando 300 cruzeiros. A
inovação se deve á crônica falta de água
no local.
e O Ministro Leitão de Abreu foi desig-
nado pelo Supremo Tribunal Federal para
ser o Ministro substituto do Tribunal Su-
perior Eleitoral.
e Um grupo polonês vai implantar no
Espirito Santo — na Grande Vitória —
um parque industrial têxtil, devendo in-
vestir inicialmente cerca de 80 milhões.
e Será em setembro, no Brasil, o próxi-
mo campeonato mundial de judô.
e O Ministrn Armando Falcão aceitou
o convite do Reitor Benedito José Bar-
reto para abrir a Semana de Estudos Ju-
ridieos da Faculdade de Direito da PUC
de Campinas. Uera em agosto.
e Já está no mercado do Rio a máqui-
na Sclctron, capaz de separar qualquer
tipo de grão, seja de café, amendoim, ar-
ro?. ou ervilha, graças a um sistema de
comparação cromática.
e Se tudo correr como esperam seus
técnicos, a Siderúrgica inaugura ó seu
terceiro, e mais produtivo, alto forno em
março do ano que vem.
e Conta o Sr. João Agripino que a esco-
lha de seu irmão, o Deputado Tarcísio
Maia, para o Governo do Rio Grande do
Norte, deu muita alegria á sua mãe, que
já registra dois Governadores entre seus
filhos. Ela, contudo, frisa que a alegria
não pára ai, pois ainda tem em sua prole
mais quatro alegrias' cm potencial.

Yan Michdlski

PIPPIN"
Indivíduos que procuram um sentido para a sua exis-

têttcia forneceram 7núitos dos mais importantes persona-
gens do teatro universal. Pippin é a trajetória de um in-
díviduo desta espécie. Mas a sua busca se efetua em ter-
mos de lugares comuns. E a filosofia que está por trás da
sua busca é uma filosofia de almanaque; ou melhor, tal-
vez: uma filosofia de um musical típico da Broadway, que

.faz questão de um verniz de seriedade, mas aue toma to-
das as precauções para que os seus espectadores não se
sintam incomodados nem forçados a rever as suas noto-
riatnente acomodadas atitudes diante ãa vida.

A mediocridade do texto — pelo menos tal como ele
nos aparece na tradução brasileira — precisaria, para
passar despercebida, de um espetáculo extraordinária-
mente brilhante. Não é bem isso o que vimos ontem no
Teatro Adolfo Bloch. Vimos um espetáculo de uma corre-
ção artesanal àté certo ponto rara em nossos palcos, um
esforço de superprodução altamente louvável, um grupo de
excelentes intérpretes dando o melhor de si; mas, jun-
tando todos estes aspectos, vimos um espetáculo morno,
de muito pouco brilho. De alguma forma bastante miste-
riosa, a direção de Flávio Rangel, ainda que certinha, fa-
lhou na tarefa de amarrar o conjunto ãa realização e so-
bretudo de lhe insuflar um mínimo de clima. Resultado:
apesar de todos os truques técnicos da mise-en-scène e
de algumas qualidades avulsas, Pippin não consegue agar-
rar a platéia, e no decorrer da apresentação vai esvazian-
do aos poucos a expectativa que cercava o seu lançamento.
As cenas finais, então, são de uma falta de punch verda-
deíramente decepcionante.

Os intérpretes, examinados individualmente, saem-se
de maneira plenamente honrosa, comt em primeiro plano,
Marilia Pera colorindo as suas conhecidas qualidades de
cantora e dançarina com um atraente toque dè ironia, e
Marco Nanini compondo um Pippin simpaticamente des-
contraído « sincero. Mas apesar da boa qualidade dos seus
trabalhos, bem como daqueles do resto do elenco, os per-
sonagetis não conseguem adquirir uma consistência hu-
mana. E sobretudo falta a Pippin uma verdadeira idéia
dramática que lhe desse um autêntico sentido. Assim co-
mo o seu protagonista corre em vão atrás do significado
da sua existência, assim também o texto e a encenação
correm atrás dessa idéia dramática, sem nunca encon-
trá-la.

Mineiro quer mudar de nome
porque a noiva diz que não
jura amor a um Florisbelo

Belo Horizonte (Sucursal) — Florisbelo José
Venceslau, funcionário público, requereu à .1 ustlça
a troca de seu primeiro prenome para Roberto, ale-
gando, entre outros infortúnios, que sua noiva nãn
se conforma em ter de jurar amor a um FIoí '.belo
e ameaça romper o compromisso se ele continuar a
usar o nome de batismo.

Segundo seu advogado, Florisbelo é "nin filho
de Deus marcado pela infeliz associação entre Flor
e Belo, que justifica plenamente a mudança de no-
me". Seu cliente queixa-se de que, por causa dò no-
me, tem sido atormentado desde a infância até
hoje, quando já tem 35 anos e está no firme propó-
sito de casar-se.

Filmas cm cie
Casa Grande

HESITOU MUITO

O advogado de Florisbe-
Io, Sr. Francisco dos San-
tos, diz que hesitou muito
antes de aceitar a causa e
ajuizar a ação na Quinta
Vara Cível de Belo' Hori-

zonte, porque a lei civil bra-
slleira só permite a mudan-
ça de nome em casos ex-
cepcionais. Mas ele se con-
venceu de que a causa era
boa quando percebeu o
constante desassossego em
que vive seu cliente.

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

LACCA
H_DJJ_E733
c rricvel irtEligcrtc

TELS.: 255-2596 267-9262 267-5358

Entre na onda
da nostalgia.
Compre uma gravura
do Rio Antigo.
Reproduções importadas de gravuras
e quadros famosos. Posters de todos
os tipos. Paisagens. E muito mais.

^¦GCOmÔTÇial R. Mayrink'.eiga, tl-A - loja - Tel.: 223-6208
_rf^_prOntOC(5pÍa SU_. R. do Catete. 347 - loja 12 - Tel.: 265-2151
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CURSO DÊ
CXMMOÚO

GRÁFICA EM
MXHÔWDA

Uma realização da ABP - Associação Brasileira de Propaganda,
ministrado pelo Prof. Antônio Sodré C. Cardoso da Escola
Superior de Propaganda e Marketing.
De 1." a 12 de julho, aulas de 19 às 21 horas, de 2? a 6:',
dentro do seguinte programa

Panorama de Comunicação em Marketing
Processos gráficos - Monografia • Medidas e cálculos tipográficos
Tipologia - Caracteres tipográficos
Teoria das cores em Propaganda • Artes Gráficas do Futuro

Durante o Curso serão projetados filmes, distribuídas apostilas
e realizados exercícios práticos, além de avaliação prática
Inscrições na sede da ABP, Av. Rio Branco, 14,17°,
tel. 223.3045. Número limitado de vagas.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Q Companhia Estadual
de Gás CEG-GB

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

TP N.° 216/74

Esta Companhia comunica aos interessados que
fará realizar a Tomada de Preços para venda do se-
guinte material:

Descrição: CAMINHÃO com caçamba basculante
"SANVAS", com capacidade para 18 m3,
série 28/70, equipada com fecho manual,
proletor da esbine, tomada de força, 2 pis-
toes, montada »m chassis FNM modelo
D-11000, no estado em que se encontram.

Quantidade: Unidade: PEÇA
As propostas deverão ser entregues ao Depar-

tamento de Suprimentos, à Rua Figueira de Melo,
426 - 2.° and. no dia 08'de julho de 1974, às 11,00
horas.

Os interessados deverão obter a íntegra do Edi-
tal, no endereço acima citado, bem como qualquer
outra informação.

Para vistoria do material deverá ser procurado
o Sr..JOSÉ' SOARES PEREIRA à Av. Francisco Bica-
lho, 270.

as.) Javert Prates Baptista
Chefe "Dept." Suprimentos

VW.m
<S vg±ó>
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| CLUBE DE ENGENHARIA
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II ENCONTRO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO

CONCURSO DE MONOGRAFIAS
SOBRE O TEMA:

A POSIÇÃO DO CONSTRUTOR
NA CONJUNTURA NACIONAL
O C-ticurso reqer-.e-_ pelos sequint.s ílcns:

).°) A partir desta data e .té 20 dc julho próximo, <t Comissão
Ora,in;zad:ra do It ENCONT.0 NACIONAL DA CONSIRU-
CÃO (M ENCO), instalada ria sede do Clube de Engenharia,
à Av. Rio Et mico n.° 124 -- 23.° pavimento, receberá
monoqrdíias s-bre o lema "A POSIÇÃO DO CONSTRUTOR

. NA CONJUNTURA NACIONAL".

2.°) Poderão participar engenhei, rs, arquitetos, engenheiros*
agrônomos, economistas e comunicadores (jornalistas).'

3.°) A monografia deverá estar contida em, no máximq, dez
latidas datilografadas, tamanha ofício, espaço-deis.

4.°} O concorrente se apresentará s.-b pseudônimo. Deverá re-
meter juntamente com o trabalho um envelope fechado,
subscrito com o pseudenimo adotado, destacando o seu
título - engenheiro, arquiteto, engenheiro-agrônomo, eco-
homis-à eu comunicador - e contendo no seu interior,
para a' identificação posterior, nome, idade, profissão e
endereço completo (com telefone se pos;,ível).

5.°) Um júri de cinco msmbros será organizado para julgar os
tr. bd hos e sua composição será divulgada até a data do
término do concurso.

6.°) Aos vencedores o Clube de Fiiqenh,.. ia concecbrá: clas.ifi-
cado cm Drimeir-. lugar premia de CrS 7.000,00 e ao se-
gundo lugar prêmio de Cri 3.000,00.

7.°} O resultado do concurso será divulgado prèvi.menie e, na
sessão de Instalação do II ENCO, serão entregues os pré-
mio. aos vencedrres.

8,°) A desobediência a qualquer destes itens dcTclasiific. rá,
aut. maticãmonté, o concorrente, a critério exclusivo do júri.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1974.

Eng.° Geraldo B.stoi da Costa Reis
Presidente

í-_
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Promoção do Vice-Presidente Regional da Singer

llil_i§lll?_> ROBERT J.M.FISHER,
Vice-Presidente Regional da
SINGER SEWING MACHINE
COMPANY para o'Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile,
Paraguai, Peru e Uruguai, está k
deixando São Paulo. Foi indicado
para Presidente Mundial de
Operações da Divisão de Produtos
Industriais da THE SINGER
COMPANY, com sede em Nova
Jersey, EUA. O Sr. Fisher e sua
família, que residiram em São
Paulo por quase três anos,
deixarão o Brasil no fim de junho.

niiciaaa
Recife (Sucursali — As

filmagens de um dòcúmêri*
tário sobre o livro Casa
Grande <_¦ Senzala, de Gil-
berto Freyre, com o mesmo
título, íoram iniciadas on-
tem dentro - do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesqui-
sas Sociais, desta Capital, e
passarão às tomadas exter-
nas nos próximos dias: de
engenhos de cana-de-açú-
car, da mansão do escritor,
em Apipucos, e outros lo-»
cais.

É uma produção da Em-
brafilme, realizada por Ge-
raldo Sarno, com roteiro de
Leandro Tocantins e foto-
grafia a cores de João Car-
los Horta, devendo estar "
concluída em outubro. O
objetivo básico do filme é
divulgar a importância da
obra de Gilberto Freyre na
Literatura sociológica bra-
sileira, quando se còmerriò-
ra os 40 anos de sua pri-meira edição.

Colégio faz
50 anos
com recital

Um recital dos pianistasMaurício Mendes e Dulce-
mar Lafaille Silva, vencedo-
ra de um concurso de tele-
visão em que respoijdeu so-
bre J o h a n n Sebastian
Bach, encerra amanhã, às
19h 30m, no Jardim Bota-
nico (Rua Lopes Quintas
274i, as comemorações do
50.° aniversário de fundação
do Colégio Divina Providên-
cia.

Uma hora antes, os pa-
dres da Congregação dc
Dom Orione, que fundaram
o Colégio, estarão celebran-
do missa em ação-de-graças
pela data na Matriz da Pa-
róquia da Divina Providên-
cia, pela qual são responsa-
veis. o prédio da Matriz, o
primeiro do conjunto a ser
construído, ao lado da ofici-
na gráfica da escola, fun-
cionou primitivamente como
intarnato.

Sagrado
Coração tem
missa hoje

A última' das seis missas
que se celebram hoje na
igreja do Sagrado Coração
de Jesus, na Glória, para
comemorar o dia dedicado
ao seu titular, será às 19h,
com a participação do Co--
ral Presença e seguida do.
ato de consagração das fa-
mílias.

Um arraial com barracas
e atrações diversas, que in-
tegra o programa da festa,
abrirá também amanhã e
domingo à tarde com vistas
à arrecadação de fundos pa-
ra obras de reforma da ma-
triz. A posse da nova dire-
toria e admissão de novos
membros do Apostolado da
Oração serão feitas a seguir
à missa das 8h, e ao meio-
dia e 16h haverá exposição
e benção do Santíssimo.

_ã
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Alunos
defendem a
SUESC

Preocupados com a ima-
gem negativa que os cursos
mantidos pela Sociedade
Universitária de Ensino Su-
perior e Cultura — SUESC
— estão ganhando desde
que o Conselho Federal de
Educação pediu sua interdi-
ção, um grupo de alunos di-
vulgou nota ontem dizendo
que "até hoje ninguém con-
seguiu provas que funda-
mentem suas acusações."

Disseram o.s alunos que a
diretoria da Sociedade pode"facilmente demonstrar o
engano do Conselho Federal
de Educação", mas todos os
que se diplomarem em seus
cursos (Direito, Economia e
Administração), ficarão des-
prestigiados no mercado de
trabalho.

Para cs alunos, a SUESC
está envolvida em uma cam-
panha negativa movida pe-
Ia relatora do parecer do
CFE que pediu a interdição
dos cursos. Sra. Nair Fortes
Abu-Merhy. "Os argumen-
tos apresentados por esta
conselheira" — dizem os
alunos — "contradizem a.s
palavras do Ministro cia
Educação que disse ser me-
lhor estudar em um barra-
cão do que não estudar."

Argumentam ainda que a
SUESC é a que cobra a menor
anuidade em teda a Gua-
nabara "onde os menos fa-
vorecidos podem estudar."
A Sra. Nair Fortes pediu ao
Conselho a interdição da.
SUESC baseando-se no nú-
mero excessivo de alunos (8
mil) que estudam num pré-
dio sem condições.

1•V
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Wilson convocar para breve novas eleições
í T»
VJTJL upo rebelde de
Angola deixará
a luta armada

Lisboa (AP-ANI-JB) — A agência de noticias
Lusitânia informou ontem em Losboa que o Movi-
mento Popular pela Libertação de Angola (MPLA)
anunciou sua. disposição de abandonar a luta guer-
rilheira e passar à legalidade.

A informação, segundo a agência, foi transmi-
tida pela Rádio Católica de Angola que para isso
interrompeu a transmissão do jogo Escócia e Brasil,
pela Copa do Mundo. O comunicado teria sido en-
tregue à emissora por elementos credenciados pelo
MPLA.
PROGRAMA

Por sua vez, a agência ANI informou que o do-
cumento do MPLA apresentava ainda um programa
em que a organização guerrilheira defende a "cons- ...
cientização política das massas trabalhadoras an-
goianas, operárias, intelectuais e camponesas'.- ; ,•

Ao mesmo tempo propõe a criação de 'três or- ,
ganizações — Organização das Mães Angolanas
(ÓMA); Organização da Juventude Angolana
i OJA); -e Organização dos Trabalhadores Angolanos
,ÜTAV —' "com vista à independência de Angola,.

Di? ainda que esse trabalho político "será

feito através dos meios de informação, publica de
que o movimento possa dispor, pela criação de pi-,
bliotecas e pela promoção de reuniões coletivas e
comícios". . •_[ ' l,

Já na semana passada, a União pela Indepen-
dência Total de Angola (Unita), liderada por Jo-
nas Savimbai, de tendência chinesa, se comprome-
teu através de um padre católico, a nao atacar lo-
cais de trabalho na selva angolana.

O sacerdote comunicou o resultado de seu en-
contro ao Comando Militar português em Luanda,
considerando-o como positivo.

••? Divergências impedem
-início de negociações

- O atual Governo português ainda não man-

yieve nenhum contato, pelo menos formal, com as
organizações guerrilheiras angolanas com vistas a
im acordo para pôr fim à luta armada. .
,.. Para muitos, as divergências entre os três pnn-
eipais grupos guerrilheiros - Movimento Popular

bertacão Nacional de Angola e União Nacional pela
independência Total de Angola (UNITA: -sao a

principal dificuldade para o inioio de um dialogo
com Lisboa. . ¦

Tais divergências são de ordem pessoal ou
Urgem de opções ideológicas e políticas diferentes,
e segundo alguns, as autoridades portuguesas^ delas
se aproveitariam para enfraquecer a posição da
outra parle numa eventual negociação.

O MPLA é a mais importante dessas organiza-
cões, gozando da aberta simpatia dos intelectuais
liberais, brancos e negros da Província. Seu líder e
Agostinho Neto. de tendência soviética, que rejeita
energicamente o racismo tanto negro como branco,
e se'bate por uma Angola independente e multi-
racial, na qual os angolanos de origem européia
lambem teriam seu lugar. Seu quartel-general e em

""VflNA 
é o exército do Governo Revolucionário

de Angola no Exílio (GRAE), cujo líder i\ Holden
¦Roberto, com sede em Kinshasa,- Zaire. Alem das
atividades auerrilheiras, esse grupo se destaca por
apelos diretos aos sentimentos de revolta e de re-
ranche da população africana. Recentemente re-
cbeu 122 instrutores chineses para treinar seus
homens, embora se diga que de há muito e ajudada
velos Estados Unidos.

¦ ' 
Resta o UNITA, de Jonas Savimbi, tido como de

tendência pró-chinesa. Ao contrário dos outros dois
líderes, Savimbi mantém seu quartel-general no

próprio território de Angola, e comanda pessoal-
mente as operações militares contra o Exercito

português.

Correios cessam greve
de 3 dias após acordo

Lisboa (APP-AP-ANSA-UPI-JB) - Os 30 mil
funcionários dos Correios e Telégrafos de Portugal
encerraram ontem sua greve, que durou mais de ti es
dias e que se tornou a mais longa de uma serie de
paralisações desde que os novos governantes toma-
ram o Poder. A Comissão Sindical anunciou sua de-
cisão após negociações com o Governo que se pro-
longaram por toda a noite.

Não se revelaram as, condições em que os n-
deres sindicais aceitaram ordenar o reinicio das ati-
vidades. Sabe-se que anteriormente o Governo re-
cusara as exigências de aumento de 100% que ele-
varia os salários mínimos da categoria a 6 mil es-
cudos (cerca de CrS 1700,001, semana de trabalho
de 35 horas e outras melhorias.
PROTESTOS

O Sindicato, por sua vez, rejeitava a contra-
proposta governamental de 4 500 escudos de num-
mo e 42 horas semanais de trabalho. A greve estava
se tornando impopular diante do descontentamen-

• to dos habitantes do Porto e Lisboa, das declara-
ções do Partido Comunista, considerando a para-
íisacâo "incompatível com as condições atuais da
economia nacional" e de outros Partidos de esquer-
da que participam do Governo.

O Ministro do Trabalho Antônio Pacheco Gon-
çalves, que é comunista, evitou outro conflito, com
os funcionários da Companhia Telefônica de Lisboa
e Porto, que controla as chamadas auto-
máticas, ao prometer estudar suas reivindicações
saladas de um mínimo de 5 mil escudos mensais
(cerca de CrS 1500,00).

O Comitê Central do Partido Comunista portu-
guês divulgou ontem um documento analisando a
situação do pais, no qual adverte os operários con-
tta os perigos de apresentar reivindicações que no
momento não podem ser satisfeitas.

Tomás pretende
voltar a Portugal

O ex-Presidente Américo Tomás aguarda que
a situação se esclareça em Portugal "para voltar a
viver em seu país, onde tem amigos e parentes." A
informação foi dada ontem pelo Comendador Aven-
tino Lajes, em cuja casa está hospedado o ex-di-
rigente português.

Ele está bem aqui, mas sente falta do genro,
da filha, dos amigos que deixou lá. Afinal ele tem
80 anos e nesta idade não é fácil fazer planos a
longo prazo, disse o Comendador, acrescentando
que o ex-Presidente pretende voltar a Lisboa tão
logo seja possível.

Assim, sem qualquer plano definido, Américo
Tomás completa hoje um mês de permanência no
Rio.

Londres (AFP-UPI-AP-JB) —
Pela segunda vez consecutiva em 24
horas, a oposição .na Câmara dos Co-
nuins derrotou ontem o Governo tra-._
balhista de Harold Wilson na Grã-Bre-
tanha, abrindo-se a possibilidade de
que o Premier convoque rapidamente
eleições gerais. 

'

A tíámara dos Comuns repeitou,
na quarta-feira e ontem, projetos de
Primeiro-Ministro sobre nacionaliza-
ção e sobre política industrial,, em
ambas as oportunidades por 311 a 290
votos, com os conservadores se ali-
nhando aos liberais e outras agremia-
ções de oposição.

PROJETOS

Urna das propostas trabalhistas
rejeitada foi a que sugeria e devolu-
ção de 10 milhões de libras esterlinas .
(Cr$ 160 milhões aproximadamente)
aos sindicatos que se recusaram a
cumprir certas determinações do Go-
verno. anterior, do Primeiro-Ministro
conservador, Edward Heath.

O outro projeto que provocou a
união da oposição contra os propósi-
tos do Governo dizia respeito aos pia-

í nos trabalhistas pára nacionalizar a' indústria.' : •,. ; ,''•
Estas foram as primeiras derro-

tas, em 15 semanas de poder, sofridas
pelo Governo ;de Wilson, que assumiu
após: à .queda'áe Heath, "çom as eleir
ções gerais de 28 de fevereiro último,
quando • nenhum ¦ Partido conseguiu
maioria na Câmara dos Comuns.':' -Ós trabalhistas contam cõm 301
dás 635 cadeiras da Câmara dos Co-
muhs, enquanto os dois principais
Partidos da oposição, o Conservador
e o Liberal, dispõem, em conjunto, de
310 cadeiras.

POSSIBILIDADE

Até ontem Heath vinha se abs-
tendo dé provocar um confronto com

o Governo no Parlamento, pelo receio,
ao que parece, de que seu Partido
pudesse não triunfar em novas elei-
ções. No último sábado, contudo, Wil-
son já afirmara que à "guerra simu-
lada" tinha acabado e que a Oposi-
ção agora votaria abertamente con-
tra o trabahilsmo.

Por sua vez, a imprensa britânica
afirma que "entre os membros do
Parlamento já'se sente a febre elei-
toraV. O Evening News, por exemplo,
publicou ontem em sua manchete que"Wilson procura salvar-se mediante
eleições".

PRAZOS

Observadores políticos, contra-
riando aqueles que acreditavam que
as eleições poderiam ser convocadas
para julho próximo, asseguram que
Wilson jião se arriscará a convocá-las
durante um periodo em que muitos
operários estarão em férias, preferin-
do fazê-lo apenas em outubro.

Aqueles especialistas também não
afastam a hipótese de que a Rainha,
diante das. derrotas consecutivas do
Governo em seu Parlamento, negue-
se a dissolver a Câmara dos Comuns,
peça a renúncia de Wilson e aceite
um Governo de coalizão, com base
conservadora.

No entanto, alguns setores traba-
lhistas acreditam ser oportuno con-
vocar as eleições logo para julho, a
fim de aproveitar a vantagem que
mantêm sobre os conservadores de
acordo com as mais recentes ¦ pesqui-
sas de opinião.

A Oposição, ao contrário, acredi-
ta que os. 10% de vantagem que as
pesquisas apontam para ós trabalhis-
tas podem ter sido eliminados pela
nãosoluçãodos problemas que o Go-
verno de Wilson tem que. enfrentar.

O fim dé uma época

Londres — Rosas, morangos e crique-
te: os símbolos de um verão inglês con-
tiiiuam inalterados. Londres ainda c
Londres, com seus telhados de chaminés
silhuetados contra o céu, as suas bancas
de. flores nas esquinas e seus pubs api-
nhados.

Tudo isso é muito tranqüilizante,
mas nota-se que algo não é mais o mes-
mo na Grã-Bretanha. As pessoas o men-
cionam, e os visitantes que retornam ao
pais sentem que houve uma mudança de
espirito, de clima. Há uma falta de res-
peito pelas instituições, e de confiança'nelas. Num pais cujo caráter se forjou
com base na estabilidade institucional,
essa é uma mudança que desperta apre-
ensão.

DESAFIO
O sentimento público tem sua base

imediata numa série de acontecimentos
públicos. Em cada um deles, a política
foi vista como tendo sido traçada não
pelo Parlamento' ou pelo Governo, mas
por um grupo de pressão. Foi corrio se as
instituições oficiais da sociedade tives-
sem sido postas de lado pelo poder extra-
constitucional.

A greve dos mineiros do 'ultimo in-
verno foi o primeiro exemplo. Os minei-
ros de carvão estavam decididos a rom-
per os limites do Governo sobre os au-
mentos salariais. Eles o conseguiram, e
nesse processo derrubaram o Governo. O
público na realidade sentiu simpatia pe-
los mineiros e não muita pelas, táticas
de confrontação do Primeiro-Ministro
Edioarã Heath, mas o fato de as mani-
festações de \um pequeno grupo exerce-
rem um poder decisivo deixou uma seii-
sação de mal-estar.

O episódio seguinte envolveu um sin-

Anthony Lewis
do The New York Time*.

dicato, desta vez num desafio direto ao
processo da lei. A questão se prendeu a
uma corte de relações industriais criada
por uma legislação trabalhista conserva-
dora, que os sindicatos combateram e o
novo Governo trabalhista prometeu re-
jeitar. A corte multou o segundo maior
Sindicato do pais, o dos maquinistas dc
trens, em 150 mil dólares (CrS 4 975 mil)
por ter desobedecido suas ordens. O Sin-
dicato se recusou a pagar e desafiadora-
mente, ameaçou deflagar uma greve na-
cional.

MAL-ESTAR
Essa confrontação foi evitada quan-

do um grupo anônimo de homens de ne-
gócios pagou a multa. Mas novamente
persistiram as dúvidas. O principal juiz
do tribunal, Sir John Donaldson, disse
que o Sindicato dos Maquinistas deveria
ter lévüdo em consideração às conse-

, quências de seu approach "inconstitucio-
nal. Se podem vetar leis que não lhe
agradam, por que outros não irão fazer
o mesmo? Esse é o caminho da tirania
e da anarquia."

A seguir veio a greve geral dos tra-
balhadores protestantes de Ulster, uma
greve política que destruiu o novo siste-
ma de Governo na Irlanda do Norte..Os
lideres dos sindicatos britânicos e do
Partido Trabalhista insistem em dizer
que esse acontecimento não teve qual-
quer ligação com os mineiros e os ma-
quinistas de trem. Já outros discordam:

Tudo isso produz a sensação de que
a ordem constitucional' está sob ataque,
como também o recente desafio a um
principio básico da Constituição não es-,
crita da Grã-Bretanha: a liberdade de
expressão. Com isso, aumentou a preo-'
cupação com o mal-estar constitucional.
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Câmara Polaroid.
Afoto que^iparecena hora ""
em apenas
60 segundos.

Agora tirar fotos ficou muito mais divertido.
Com a Colorpack 80 da Polaroid.

A câmara que revela colorido e em apenas
60 segundos a foto que você bateu. Veja como é
simples. Tudo o que é preciso fazer, é bater (1),
puxar o filme para fora da câmara (2) e pronto (3).

Em 60 segundos a foto aparece revelada e em
cores maravilhosas (4). Para usar o flash é muito
simples. A Colorpack 80 possui flash integrado
que funciona com cubos de flash comuns, à venda
em qualquer lugar.

E essanova maneira de fotografar custa muito
menos do que você está pensando.

Por apenas Cr$ 499,00, você adquire a sua
Colorpack 80. E existe também a Polaroid Zip para
branco e preto, que revela suas próprias fotos em
30 segundos e custa Cr$ 299,00. Conheça você
também essa nova maneira de fotografar.
Vai ser divertido.^Polaroid
À foto que aparece na hora.

P0LAROÍD t marca registrada da Polaroid Corp, Cambridge. Mass. U.S.A. X|:

isws&^&esss&swa
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DINHEIRO
Cr$ 3.768,00 em dinheiro vivo para comprar o

que quiser, desde que ganhe acima de Cr$ 600,00.
Rua Conde de Bonfim, 370 - Sala 811

(GALERIA BRUNI - PRAÇA SAENS PEISIA).

Motoristas
dependem de
hora extra

CLUBE LEBLON
Ficam convidados os senhores sócios proprietários que se

encontram em atraso com o pagamento de Taxa de Manutenção

e aqueles que não contribuíram com a cota de Cr$ 50,00

(cinqüenta cruzeiros) do reaiuste de valor do titulo, estabelecida

em 1961, a comparecerem à Tesouraria do Clube à Rua Gen.

Venâncio Flores n.° 411 - 1." andar, até o dia 04 de julho

próximo vindouro, das 14 às 22 horas, a fim de que regularizem

a sua situação social.
Rio de Janeiro, GB, 21 de iunho de 1974.

Pelo Conselho Diretor
ATTIIA MOURA

Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Empresa de Saneamento
da Guanabara - ES AG

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL N.° CS-Ò1/74
Está aberta a Concorrência número CS-01/74,

para 
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM

DIVERSOS ÓRGÃOS DA EMPRESA DE SANEAMENTO

DA GUANABARA." ,
As propostas e os documentos de pre-qualitica-

cão serão recebidos em envelopes-fechados no dia

26 de julho de 1974, às 11:00 horas, pela Comissão

de Licitação, à Rua Sacadura Cabral n.° 103 - 3.°

andar. t
Os serviços em licitação, estão orçados em (_r>

1.138.929,00 (num milhão, cento e trinta e oito mil,

novecentos e vinte e nove cruzeiros), sendo de 360

(trezentos e sessenta) dias o prazo para sua execução.

Cópia completa do Edital, encontra-se à dispo-

sição dos interessados à Rua Sacadura Cabral n.° 103
-"5.° andar - Divisão de Licitações da ESAG.

Rio de Janeiro, 19 de junho de. 1974.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COORDENAÇÃO REGIONALDA^
CNAE, NO DISTRITO FEDERAL

TOMADA DE PREÇOS N.° 02/74
A Comissão de Licitação da Cenaecoor-DF, co-

munica aos interessados que receberá até às 15 ho-

ras do dia 12 de julho de 1974, proposta para for-

nécimento e industrialização de parte dos gêneros:

1 - Açúcar cristal — 11 toneladas em sacos piás-
ticos de 05 (cinco) quilos.
24 toneladas em sacos de 60
(sessenta) quilos.
4,5 toneladas, embalagem
de 01 (um) quilo acon-
dicionado adequadamente.

3 - Transformação de CSM em sopa industrialiAda,
recebendo complementação de 75% de alimen-
tos desidratados fornecidos pela interessada.

Edital contendo detalhes, encontra-sé afixado no

hall da Cenaecoor-DF no 5.° andar do Edifício Ve-
nancio VI - Cópias, obtidas na seção administrativa
— sala 533.

Brasília, 20 de junho de 1974.

Míriam Padilha de Benovolo' 
„ , . Presidente da Comissão de Compras

Os motoristas de ônibus
estão insatisfeitos com' as
condições de trabalho e,
principalmente, com os sa-
lários (Cr$26,91 por dia de
oito horas), que não dão
para nada e os forçam a fa-
zer várias horas extras de
serviço para poderem sus-
tentar a família, segundo
disse o presidente do Sindi-
cato dos Condutores de Vei-
culos Rodoviários e Traba-
lhadores em • Transportes
Urbanos, Sr. Sebastião Atai-
de de Melo.

O novo salário dos moto-
ristas de ônibus será de
Cr$ 31,88 por oito horas de
trabalho, com validade des-
de o dia 2 deste mês embo-
ra não tenha sido ainda ho-
mologado porquê a Procura-
doria do Tribunal Regional
do Trabalho recorreu aos
Índices oficiais do aumento.

DESCONFORTO

No momento em que ai-
guns empresários de ônibus

..pretendem atribuir aos mo-
toristas a culpa pelos últi-
mos desastres ocorridos
com os carros, o presidente
do Sindicato lembra que, há
dois anos, um congresso de
rodoviários realizados e m
Salvador, preparou um me-
morial de reivindicações,
pedindo ao então Ministro
do Trabalho, Sr. Júlio Bara-
ta, um'a jornada de seis ho-
ras, mais humana quê a
atual.

— Pedimos também nes-
sa ocasião — disse o Sr. Se-
bastião Ataide de Melo —
a colocação do motor na
traseira dos ônibus e uma
cabina isolada com cadeira
regulável para o motorista,
pois as que são Instaladas
nos carros provocam desvio
de coluna. Até hoje espera-
mos por essas providências.

Para o presidente do Sin-
dicato dos motoristas, con-
tudo, o mal maior é a neu-
Tõsenyrovocada-pelo-exces^
so de barulho, pela dis-
cussão com os passageiros,
pelos toques irritantes das
cigarras e pela confusão do
transito.

Empresas limitam ônibus
de candidatos reprovados . ™Jnr,f|of.P f.P 60 km/TiA introdução de novos testes psicotécnicos Cl V t/lVJv/XvJLdvJ.V> VJ-Vv W iVJll n
lirri rlnc mioie vatrbla n.crall Hp ílirrpssivirlnrip P. IÍP. «

Novo teste psicotécnico no
Detran aumenta o índice

A introdução de novos testes psicotécnicos —
um dos quais revela o grau de agressividade e de
imDulsividade do candidato a motorista — tem au-
mentado significativamente o índice de reprova-
ções no Detran. Em maio, mais de 30% dos candi-
datos não passaram nos exames — um índice con-
siderado alto pelos técnicos.

O chefe do Serviço Médico da Divisão de Ha-
bilitação do Detran, Dr. Hélio Caldas,»disse que os
exames tendem a ser cada vez mais aperfeiçoados e
rígidos, embora ainda não haja verbas suficientes
para isso. Um de seus planos é a aplicação de testes
psicotécnicos completos, de surpresa, em plena rua,
mediante o uso de aparelhagem portátil especial.

— Açúcar cristal

— Caldo de carne

QUATRO ESTÁGIOS

O Dr. Hélio Caldas não
concorda com a opinião de
alguns psiquiatras de que o
exame psicotécnico' não re-
vela os problemas emocio-
nais dos candidatos:

— O psicotécnico básico,
assim como os testes com-
plementares que instituí-
mos há pouco, tem con-
dições de apontar esses pro- 

' 
j

blemas. O teste conhecido
como PMK, que é o psico-
d i a g n ó stico miocinético,
tem se revelado muito efi-
ciente neste ponto.

O PMK tem sido apli-
cado indistintamente nós
candidatos a motorista
amador e profissional, nos
casos considerados necessá-
rios. Com as inovações in-
troduzidas, o candidato ho-
je no setor psicomédico,
pode ou não passar por
quatro estágios, no caminho
da sua habilitação: a con-
sulta inicial com um medi-
co, os testes psicotécnicos
convencionais, o PMK e a
entrevista com um psiquia-
tra.

Dependendo do resultado
do psicotécnico básico, ele
não precisará do PMK e
da entrevista com o psi-
quiatra. Estes dois últimos
estágios são reservados às
pessoas que acusaram pro-
blemas psíquicos ou indícios
de distúrbios de comporta-
mento. O psicotécnico bási-
co faz uma detecção mais

genérica, enquanto o PMK_
aponta com maior perfeição
fenômenos como a agressi-
vidade e a impulsividade.

— E' patente — diz o Dr.
Hélio Caldas — o interesse.

que o Detran está tendo
atualmente em aprimorar e
tornar rigorosa a habili-
tação de candidatos. Mas
também é verdade que ain-
da contamos com carência
de recursos e, no nosso caso
específico, até de espaço fi-
sico para desenvolvermos
ainda mais o setor.

A carência de recursos e
de espaço tem impedido a
compra de outros aparelhos
modernos de testes. Apesar
das dificuldades de espaço
(a Divisão de Habilitação
funciona apertada n u m
prédio muito antigo da Rua
Mem de Sá), o chefe do
Serviço Médico afirma que
"já tem uma planta na ca-
beca." A sua preocupação é
redimensionar e melhorar
as instalações do serviço,
mesmo levando em conta as
dificuldades.

Com relação à idéia de
realizar comandos na rua,
o Dr. Hélio Caldas afirma
que se pretende controlar
permanentemente o estado
psíquico dos profissionais já
habilitados.

— Com o aparelho porta-
til podemos fazer todo o
teste em 40 minutos, e o
motorista, profissional ou
amador, estaria sujeito a
perder a carteira, caso o re-
sultado não fosse bom. A
medida visa, entre outras
coisas, a colocar os motoris-
tas serhipre de sobreaviso
em_relação—ao-seii—estado-
psíquico e de saúde, de uma
forma geral, a fim de que
voluntariamente procurem
auxílio, caso sintam alguma
mudança prejudicial.

BANCO MINEIRO S.A.
LÍDER DAS EMPRESAS "HÉRCULESa

comunica aos seus amigos e clientes a
inauguração, dia 21 do corrente, de sua

AGÊNCIA DE GOIÂNIA
à Rua 8, n.° 187, em Goiânia, Estado
de Goiás, cujos serviços coloca à sua
disposição.

2
. ENGECISA

ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA,
Rua Eduardo Luiz Gomes, 153 - Niterói

; NQNMirELERONE

í72243Bll(TfâNG0,chave)
''. Comunicamos/a'^postos,^.a.migos, clientes e for-

necedores que a partir de 25t de junho, nossos nú-
meros telefônicos mudarão parao acima_citado, ten-
do em vista instalação de aparelhagem 894/GTE
com 4 troncos. ;¦' * riL ; . »

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Empresa de Saneamento
da Guanabara - ESAG

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL N.° CO-06/74

Está aberta a Concorrência número CO-06/74,

para as obras de "AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVA-
TÓRIA E UNIDADES COMPACTAS DE TRATAMENTO
DE ACARI."

As propostas e os documentos de pré-qualifi-
cação serão recebidos em envelopes fechados no dia
26 de julho de 1974 às 1.5:00 horas, pela Comissão
de Licitação, à Rua Sacadura Cabral n.° 103 — 3.°
andar.

Os serviços em licitação, estão orçados em CrS
7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil cruzei-
ros), sendo de 420 (quatrocentos e vinte) dias, o pra-
zo para sua execução.

Cópia completa do EDITAL, ESPECIFICAÇÕES E
PLANTAS, encontram-se à disposição dos interessados
à Rua Sacadura Cabral n.° 103 - 5.° andar - Divi-
são de Licitações da ESAG.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO

CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL

CONCORRÊNCIA N.° 03-DMA/74

PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA DO CTA

AVISO
O CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL (CTA), comunica aos interessados que, em sua _ sede,

em São José dos Campos - SP, acha-se aberta, até o dia dez de julho de 1974, CONCORRÊNCIA

PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, necessáHos ao suprimento de sua comunidade

militar e civil incluindo a cessão de uso dé equipamentos, instalações, área e demais depen-

dências de funcionamento do atual Serviço Reembolsável do CTA, assim como alienação de seu

estoque comerciável, de conformidade com o Edital de Concorrência n.« 03/DMA/74 publicado

no Diário Oficial da União de 05 / iunho / 1974 e afixado na Divisão de Material do CTA.

Cópia do Edital, seus anexos e demais informações poderão ser obtidos pelos interessados,

mediante o pagamento de uma taxa de CrS 200,00 (Duzentos Cruzeiros), na Chefia da Divisão de

Material do CTA (DMA), em São José, dos Campos, Estado de Sao Paulo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 271

Oferta de LETRAS DO TESOURO NACIONAL
„o 1 07? o^T^nclc^
nó próximo dil 24.06.74, no horário de 9,30 às 11,30 horas, propostas de Instituições Financeiras para a

compra de LETRAS DÓ TESOURO NACIONAL, a taxas competitivas, como sepue:.

MONTANTE DA EMISSÃO
DATA DA EMISSÃO:
DATA DO RESGATE

LTN DE 91 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

Cr$ 500 milhões
26.06.74
25.09.74

LTN DE 182 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

Cr$ 400 milhões
26.06.74-
25.12.74

2. A, propostas das Instituições Financeira, deverão ser apresentadas à GERÊNCIA DA DIVIDA PÚBLICA

(GEDIP), nas praças do Rio de Janeiro (Praça Pio X n.o 7 - décimo andar) e de Sao Paulo (Av P"."1'bamc'o

1682 - sobreioial em envelope fechado, mediante o preenchimento de formulár.o próprio ("odeio d° BANC°

CENTRAL DO BRASIL) no qual será especificado o montante da oferta 
ql™™™*™? ONAL bem como

• a resnectiva taxa de desconto sobre o va or nominal das LFTRAS DO TESOURO NAUUNAL, oem con o

ô valor liquido pÕr Cri 100.00 expresso com até 3 casas decimais, qu. prevalecerá sempre par. efeito

de apurarão.
3 O BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá à abertura das propostas às 11,30 horas, reservandose

o direito de, a seu critério, aceitar total ou parcialm«nte as propostas, ou mesmo recusar.

4. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, apresentadas com Incorreção no teu

preenchimento, serão automaticamente excluídas da licitação ' ¦

5. A partir das 17 hora-, do dia 24.06.74, o BANCO CENTRAL DO BRASIL informara por *"'•<<>¦<>•'«*
mente às Instituições Financeiras, o resultado da oferta e pela imprensa, no dia segu.nle, apenas as taxas

máxima, média e mínima, aceitas.
6. A entrega dos títulos contra pagamento será processada no di. 26.06.74, utilizando-se a mesma rotina

iá em vigor para a liquidação das LE1RAS DO TESOURO NACIONAL.

Brasília, 19 de iunho de 1974

GERÊNCIA OA DIVIDA PÚBLICA
(a) João Ary d. lima B.rrol

Gerente ,.

Os empresários de ônibus assinaram
ontem, após assembléia-geral no Sindica-
to, um termo de Compromisso para limi-
tar a 60 quilômetros horários a veloci-
dade de seus veículos, mas decidiram
deixar a critério de cada um a escolha
do dispositivo mecânico, rejeitando o.,
aparelho imposto pelo Departamento de
Transitou

Os dirigentes do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passageiros es-
tiveram ontem no Detran, não foram re-
cebídos e voltarão hoje para entregar o
termo de compromisso e reivindicar o
direito de usar como aparelho limitador
a mola da bomba de combustível "que a
Mercedes-Benz; já instala na linha de
montagem", segundo afirmaram.

EM BUSCA DO LIMITE
Depois de exibirem para a televisão

um grande número de aparelhos limita-
dores de velocidade da marca Ney, fa-
bricados pela Mecânica Otolini, os dire-
tores do Sindicato afirmaram que o dis-
positivo imposto pelo Detran, além de
ser muito caro. (CrS 1,5 mil), provoca de-
feitos no veículo, é ineficaz, gasta muito
combustível e está sujeito a violações.

Para eles, o único dispositivo limi-
tador de velocidade eficiente é a mola
.colocada na bomba injetora, que reduz
a entrada dó combustível ao provocar o
bloqueio da válvula borboleta. Esse dis-
positivo é instalado pela própria Mercê-
des Benz. ha linha de montagem dos mo-
tores, a pedido dos empresários.

Além de custar apenas CrS 5,00, a
mola oferece as vantagens de não pro-
vocar defeitos no veículo e de não ficar
sujeita a violações por parte dos moto-
ristas, pois ela só pode ser alcançada ou
retirada com a desmontagem da bomba.
Por isso, os empresários alegam que, ao
adotar esse sistema, assumem a inteira
responsabilidade no caso de um veiculo
exceder o limite prefixado.

PREOCUPAÇÃO ANTIGA

Os empresários lembraram que a li-
mitação de velocidade não é preocupação
recente nem é iniciativa do Detran. Em
fevereiro de 1971, o sindicato entregou ao
então diretor do Detran, comandante
Celso Franco, um termo de compromis-

_ so idêntico.
Na ocasião foi facultado aos em-

¦ presários escolher o dispositivo que eles

julgassem mais. eficaz, ficando alguns
com o limitador Ney, da Mecânica Otto-
lini, e outros — a maioria, segundo afir-. •
mani — com a mola na bomba injetora,
que continua sendo usada.

Exaltados, muitos empresários repu-
diaram a generalização de culpa e a
acusação de responsáveis pelos excessos
dos motoristas, mas admitiram que os
ônibus apanhados em velocidade supe-
rior a 60 quilômetros horários podem ser
propriedade de alguns que não estão
cumprindo o acordo.

Para outros, a culpa é exclusiva do
motorista que goza de total impunidade
e não paga as multas pelas infrações de
transito que comete. Se o Detran cobras-
se deles, os motoristas deixariam de cor-
fer demais, avançar sinais e cometer
muitas outras irregularidades. Segundo
os empresários, o Detran prefere ficar na
posição cômoda de cobrar das empresas
no final do ano, quando condiciona a
renovação de licença ao pagamento das
multas atrasadas.

NAO RECEBE

O' diretor do Detran, Brigadeiro
Francisco Bachá, desmentiu ontem, atra-
vés de seu assessor jLirídico, Sr. Álvaro
Rocha, que tivesse marcado audiência
com o presidente do Sindicato das Em-
presas de Transportes de Passageiros, Sr.
Almir Dantas Rabelo, a quem está pro-
cessando por crime de calúnia.

Ele acrescentou que, se tivesse sido
solicitada, a audiência não seria conce-' 
dida, porque sua queixa-crime contra o
Sr. Almir Rabelo já foi encaminhada ao
Procurador-Geral do Estado.

APREENSÃO

Quando ia de casa para o trabalho,
ontem de manhã, o assessor jurídico do
Detran, Sr. Álvaro Rocha, multou e
apreendeu a carteira de habilitação de
três motoristas de ônibus que dirigiam
em velocidade excessiva (95 km/h), no
Aterro do Flamengo.

Os três ônibus (GB-IA-5886, GB-IA-
748G e GB-IA-80461, pertencentes, res-
pectivamente, às frotas da Real Auto-
Ônibus, Auto-Viação Alpha e Auto-Via-
ção Carioca, também foram apreendi-
dos e seus motoristas terão de frequen-
tar a escolinha de reeducação do De-
tran.

Varig e Liglit usam o limitador
Embora a instalação de limitadores

de velocidade esteja sendo exigida ape-
nas às empresas de ônibus, a Varig, a
Light e. a Imataca i refrigerantesi infor-
maram ontem ao Detran que colocaram
o regulador Ney em todos os seus vei-
culos, registrando depois disso uma eco-,
nomia apreciável de combustível e a re-
dução do número de acidentes com seus
carros.

Seis empresas de transportes coleti-
vos (as Viações Verdun, Tijuca, Regina,
Flores, Andorinhas e União), já apre-
sentaram seus ônibus à Divisão de Em-
placamento do Detran para a instala-

ção dos limitadorei; de velocidade da mar-
ca Ney:
ECONOMIA

A empresa Imataca encaminhou ao
Detran uma esilat Llca cm que demons-
tra o resultado obtido com a instalação
dos limitadores em 25 veículos. Antes,
eles consumiam 15 263 litros de gasolina
para rodar 58 mil quilômetros; depois
da colocação do regulador, os carros con-
sumiram 13181 litros na mesma quilo-
metragem, economizando, portanto, 2 082
litros — além da redução do desgaste
dos pneus e dos freios, obtida em con-
seqüência da limitação da velocidade.

Mola na bomba sacrifica o motor
São Paulo (Sucursal) — As bombas

injetoras para motores a óleo diesel
saem da fábrica atendendo às especifi-
cações técnicas dos fabricantes de mo-
tores a explosão; por isso, a indústria
terminal não lhe acrescenta nenhuma
mola para reduzir ou aumentar o tor-
que — revelou ontem uma ¦ fonte da
Bosch do Brasil S.A.

— Caso se acrescente à bomba inje-
tora qualquer disposjtivo não requerido
pelo fabricante, destinado a aumentar o
torque do motor, ou a limitar sua velo-
cidade, corre-se o risco de sacrificar o
motor, por estar a pressão alimentadora
fora das especificações técnicas — acres-
centou.

Muitas frotas de ônibus e de cami-
nhões alimentados a óleo diesel violam
o sistema alimentador, aumentando ou
diminuindo a entrada do combustível,
segundo suas necessidades particulares,
que fogem aos padrões estabelecidos pelo
fabricante do equipamento e do próprio
veiculo.

O caso da violação é muito conheci-
do da Mercedes-Benz do Brasil, que rea-
liza neste momento uma campanha con-
tra ela, dentro de um programa nacio-
nal destinado a reduzir os índices de po-
luição atmosférica causada pelos vei-
culos.

Técnico alemão analisa
os problemas do tráfego

Depois de sobrevoar o Rio durante
45 minutos, o diretor do Instituto Fe-
deral de Segurança de Transito da Repú- .
blica Federal da Alemanha, Sr. Karl
Krell, aconselhou ontem a velocidade
uniforme de 50 km/h nas vias urbanas,
maior respeito de motoristas e pedestres
àsfeis do transito e a circulação à direi-
ta dos veículos em marcha reduzida, co-
mo os primeiros preceitos capazes de me-
lhorar o tráfego na cidade.

O Sr. Karl Krell, que veio ao Brasil
a convite do Conselho Nacional do Tran-
sito com a missão de analisar o transito
em sete capitais, como preliminar de ura
convênio de cooperação técnica a ser fir-
macio entre o Contran e o instituto ale-
mão, observou ainda que a perícia dos
motoristas cariocas consegue manter a
fluidez do transito, apesar do grande nú-
mero de veículos em circulação.

VISITA AO METRÔ
O técnico alemão revelou suas pri-

meiras impressões sobre o transito do Rio
durante a visita de inspeção que fez às

galerias dos Lotes 5 e 6 do'trecho prio-
ritário da Linha 1 do metrô (Estácio—
Botafogo i. em companhia do Conselhei-
ro do Contran, Sr. Fúlvio de Melo e Sou-
sa; do presidente do Conselho Estadual
de Transito do Rio, Sr. Abraim Tebet;
do diretor-executivo do Cetran, Sr. Sér-
gio Igrejas; e do engenheiro da Volkswa-
gen e intérprete, Sr. D. Mayer.

No cumprimento de sua missão, o
Sr. Karl Krell já visitou Fortaleza, Re-
cife e Rio; hoje ele embarcará para Belo
Horizonte, de onde seguirá para São Pau-
Io, Curitiba e Porto Alegre, antes de apre-
sentar o relatório de suas observações
técnicas ao Contran, em Brasilia.

• Na opinião do técnico alemão, o prin-
cipal problema do transito brasileiro é
o desrespeito às regras de circulação dos
veículos por parte dos motoristas e dos
pedestres. Ele considerou ótima a sinali-
zação gráfica e luminosa das ruas do
Rio e lamentou que poucos a respeitem,
por falta de uma educação adequada pa-
ra o transito e de fiscalização.

Rio começa a instalar onda verde
Até o fim deste mês deverá ser ini-

ciada a instalação do material para a
onda verde — equipamento eletrônico de
controle do transito no centro da cida-
de — permitindo a abertura dos sinais de
uma via em seqüência, de modo que, se
mantiver velocidade uniforme, o carro
poderá percorrer toda a rua sem parar.

A informação é do diretor de Enge-
nharia do Detran, engenheiro Cimar
Garcia, que explicou que o aparelho, de
fabricação alemã, ainda não foi insta-
lado por problemas financeiros. Segundo
ele, o' equipamento estará todo colocado
ainda durante o Governo Chagas Freitas.

O engenheiro Cimar Garcia afirmou
que o atraso do equipamento envolveu
problemas financeiros com o represen-
tante da empresa alemã no Brasil e que
já se gastaram CrS 900 mil em sua lioe-
ração. Esta empresa foi prejudicada pelo
atraso no financiamento da verba para
a liberação do equipamento no porto de
Santos. A firma Sobrasin (Brasil) pro-
meteu para a primeira quinzena de ju-
lho uma resposta sobre a instalação.

O equipamento de sinalização eletrô-
nica será instalado nos dois eixos da Ave-
nida Rio Branco e Presidente Antônio
Carlos e na Rua Primeiro de Março.

¦^mrrr^r^r^v^mSr. ¦ -¦¦¦' " 
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DINHEIRO
C+$ 3.768,00 em dinheiro vivo para comprar o

que quiser, desde que ganhe adrna de Cr$^ 600,00.
Rua Conde de Bonfim, 370 - Sala 811

(GALERIA BRUNI -. PRAÇA SAENS PENA).
(p

CLUBE LEBLON
Ficam convidados os senhores sócios proprietários que =e

encontram em atraso com o pagamento de Taxa de Manutenção

e aqueles que não contribuíram com a cota- de Cr$ 50,00

(cinqüenta cruzeiros) do reaiusle de valor do título, estabelecida

em 1961, a comparecerem à Tescuraria do Clube à Rua Gen.

Venãncio Flores n.° 411 - 1.» andar, alé o dia Oi de julho
próximo vindouro, das 14 às 22 horas, a fim de que regularizem

a sua situação social.
Rio de Janeiro, GB, 21 de junho cie 1974.

Pelo Conselho Diretor
ATTIIA MOURA* .

Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DAJ3UANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Empresa de Saneamento
da Guanabara - ESAG

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL N.° CS-01/74

Está aberta a Concorrência número CS-01/74,

para 
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM

DIVERSOS ÓRGÃOS DA EMPRESA DE SANEAMENTO

DA GUANABARA." ,
As propostas e os documentos de pre-qualitica-

ção serão recebidos em envelopes fechados no dia

26 de julho de 1974, às 11:00 horas, pela Comissão

de Licitação, à Rua Sacadura Cabral n.° 103 - 3.°

andar. v
Os serviços em licitação, estão orçados em L-r$

1.138.929,00 (hum milhão, cento e trinta e oito mil,

novecentos e vinte e nove cruzeiros), sendo de 360

(trezentos e sessenta) dias o prazo para sua execução.
Cópia completa do Edital, encontra-se à dispo-

sição dos interessados à Rua Sacadura Cabral n.° 103
- 5.° andar - Divisão de Licitações da ESAG.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1974.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COORDENAÇÃO REGIONAL DA
CNAE, NO DISTRITO FEDERAL

TOMADA DE PREÇOS N.° 02/74
A Comissão de Licitação da Cenaecoor-DF, co-

munica aos interessados que receberá até às 15 ho-

ras do dia 12 de julho de 1974, proposta para for-

necimento e industrialização de parte dos gêneros:

1 - Açúcar cristal - 11 toneladas em sacos piás-
ticos de 05 (cinco) quilos.
24 toneladas em sacos de 60
(sessenta) quilos.
4,5 toneladas, embalagem

'de 01 (um) quilo acon-
dicionado adequadamente.

3 - Transformação de CSM em sopa industrializada,
recebendo complementação de 75% de alimen-
tos desidratados fornecidos pela interessada.

Edital contendo detalhes, encontra-se afixado no
hall da Cenaecoor-DF no 5.° andar do Edifício Ve-
nancio VI - Cópias, obtidas na seção administrativa
- sala 533.

Brasília, 20 de' junho de 1974;:

Miriam Padilha de Benovolo
Presidente da Comissão de Compras

(p

— Açúcar cristal

— Caldo de carne

Motoristas Novo teste psicotécnico no
dependem de Detran aumenta o índice
hora extra de candidatos reprovados

Os motoristas de ônibus
estão insatisfeitos com as
condições de trabalho e,
principalmente, com os sa-
lários (CrS26,91 por dia de
oito horas), que não dão.
para nada e os forçam a fa-
zer várias horas extras de
serviço para .,oderem sus-
tentar a familia, segundo
disse o presidente do Sindi-
cato dos Condutores de Vei-
culos Rodoviários e Traba-
lhadores em Transportes
Urbanos, Sr. Sebastião Atai-
de de Melo.

O novo salário dos moto-
ristas de ônibus será de
Cr$ 31,88 por oito horas de
trabalho, com validade des-
de o dia 2 deste mês embo-
ra não tenha sido ainda ho-
mologado porque a Procura-
doria do Tribunal Regional
do Trabalho recorreu aos
Índices oficiais do aumento.

Atropelamento
congestiona
Av. Brasil

A introdução de novos testes. psicotécnicos —
ura dos quais revela o grau de agressividade e de
immilsividade do candidato a motorista — tem au-
mentado significativamente o índice de reprova-
ções no Detran. Em maio, mais de 30% dos candi-
datos não passaram nos exames — um índice con-
siderado alto pelos técnicos.

O chefe do Serviço. Médico da Divisão de Ha-
bilitação do Detran, Dr. Hélio Caldas, disse que os
exames tendem a ser cada vez mais aperfeiçoados e
rígidos,' embora ainda não haja verbas suficientes
para isso. Um de seus planos, é a aplicação de testes
psicotécnicos completos, de surpresa, em plena ruá,
mediante o uso de aparelhagem portátil especial.

que o Detran está tendo
atualmente em aprimorar e
tornar rigorosa a habili-
tação de candidatos. Mas
também é verdade que ain-
da contamos com carência
de recursos e, no nosso caso
especifico, até de espaço fi-
sico para desenvolvermos
ainda mais o setor.

A carência de recursos e
de espaço tem impedido a
compra de outros aparelhos
modernos de testes. Apesar
das dificuldades de espaço
ta Divisão de Habilitação
funciona apertada num
prédio muito antigo da Rua
Mem de Sá), o chefe do
Serviço Médico afirma que

QUATRO ESTÁGIOS

O Dr, Hélio'Caldas, não
concorda com a opinião de
alguns psiquiatras de que o
exame psicotécnico não re-
vela os problemas emocio-
nais dos candidatos:

— O psicotécnico básico,
assim como os testes com-
plementares que institui-
mos há pouco, tem con-
dições de apontar, esses pro-
bíemas. O teste conhecido
como PMK, que *->. o psico-
d i a g n ó stico miocinético,
tem se revelado muito efi-
ciente neste ponto.

O PMK tem sido apli-
cado indistintamente nos
candidatos a motorista

Porque não quis utilizar
a passarela, a cerca de 100.
metros, o feirante Dagui-
mar Tomás Pereira, 2 6
anos, foi atropelado e mor-
to na manhã de ontem, na
Avenida Brasil, junto ao
Viaduto Ataulfo Alves, por
um caminhão-tanque d a
Texaco que, em seguida, ba-
teu na mureta central, tom-
bou e' terminou causando
um congestionamento d e
quase quatro horas.

Também na Avenida Bra-
sil, altura de Parada de Lu-
cas, uma Kombi EP-4006, di-
rigida por Rui Gomes Pe-
reira, atropelou e socorreu
Orlando Francisco da Silva,

ainador e profissional, nos ."já tem uma planta na_ca-

31 anos, que morreu ao che-
gar ao Hospital G e t ú 1 i o
Vargas, e Guaraciara Go-
mes Vieira, 18 anos, que ali
ficou internada em estado
desesperador. A 22a. DP re-
gistrou. , *

casos considerados necessá-
rios. Com as inovações ta-
troduzidas, o candidato ho-
je no setor psicomédico,
pode ou não passar por
quatro estágios; no caminho
da sua habilitação: a con-
sulta inicial com um medi-
co, os testes psicotécnicos
convencionais, o PMK e a
entrevista com um psiquia-
tra.

Dependendo do resultado
do psicotécnico básico, ele
não precisará do PMK e
da entrevista com o psi-
quiatra. Estes dois últimos
estágios são reservados às
pessoas que acusaram pro-
blemas psíquicos ou indícios
de distúrbios de comporta-
mento. O psicotécnico bási-
co faz uma detecção mais
genérica, enquanto o PMK
aponta com maior perfeição
fenômenos como a agressi-
vidade e a impulsividade.

— E' patente — diz o Dr.
Hélio Caldas — o interesse.

beca." A sua preocupação e
redimehsionar e melhorar
as instalações do serviço,
mesmo levando em conta as
dificuldades.

Com relação à idéia de
realizar comandos na rua,
o Dr. Hélio Caldas afirma
que se pretende controlar
permanentemente o estado
psíquico dos profissionais já
habilitados.

— Com o aparelho porta-
til podemos fazer " todo o
teste em 40 minutos, e o
motorista, profissional ou
amador, estaria sujeito a
perder a carteira, caso o re-
sultado não fosse bom. A
medida visa, entre outras
coisas, a colocar os motoris-
tas sempre de sobreaviso
em relação ao seu estado
psíquico e de saúde, de uma
forma geral, a fim de que
voluntariamente procurem

\ auxilio, caso sintam alguma
mudança prejudicial.'

BANCO MINEIRO S. A.
LÍDER DAS EMPRESAS "HÉRCULES"

comunica aos seus amigos e clientes a
inauguração, dia 21 do corrente, de sua

AGÊNCIA DE GOIÂNIA
à Rua 8, n.° 187, em. Goiânia, Estado
de Goiás, cujos serviços coloca à sua
disposição.

ENGECISA
ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA

Rua Eduardo Luiz Gomes, 153 — Niterói

NOVO TELEFONE

i 722-4371 (tronco chave)
Comunicamos ,a nosso* amigos, clientes e for-

necedores que a 'partir de 25 de junho, nossos nú-
meros telefônicos'mudarão para o acima citado, ten-
do em vista instalação de aparelhagem^ 894/GTE
com 4 troncos. 

'•¦-'¦•/V<'.'**&:''

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Empresa de Saneamento
da Guanabara - ESAG

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL N.° CO-06/74

Está aberta a Concorrência número CO-06/74,
para as obras de "AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVA-
TÓRIA E UNIDADES COMPACTAS DE TRATAMENTO
DE ACARI."

As propostas e os documentos de pré-qualifi-
cação serão recebidos em envelopes fechados no dia
26 de julho de 1974 às 15:00 horas, pela Comissão
de Licitação, à Rua Sacadura Cabral n.° 103 — 3."
andar.

Os serviços em licitação, estão orçados em CrS
7.700.000,00 (sete milhòes e setecentos mil cruzei-
ros), sendo de 420 (quatrocentos e vinte) dias, o pra-
zo para sua execução.

Cópia completa do EDITAL, ESPECIFICAÇÕES E
PLANTAS, encontram-se à disposição dos interessados
à Rua Sacadura Cabral n.° 103 - 5." andar - Divi-
são de Licitações da ESAG.

d*

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO

CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL

CONCORRÊNCIA N.° 03-DMA/74

PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA DO CTA

AVISO
O CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL (CTA), comunica sos interessados que, em sua _ sede,

em São José dos Campos - SP, acha-se aberta, até o dia dez de iulho de 1974, CONCORRÊNCIA

PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, necessários ao suprimento de sua comunidade

militar e civil, incluindo a cessão de uso de equipamentos, instalações, área e demais depen-

dências de funcionamento do atual Serviço Reembolsável do CTA, assim como alienação de seu

estoque comerciável, de conformidade com o Edital de Concorrência n.° 03/DMA/74, publicado

no Diário Oficial da União de 05 / junho / 1974 e afixado na Divisão de Material do CTA.

Cópia do Edital, seus anexos e demais inlormações poderão ser obtidos pelos interessados,

mediante o pagamento de uma taxa de CrS 700,00 (Duzentos Cruzeiros), na Chefia da Divisão de
lri«é Ar* Cumoat. Estado de Sao P?ulo.

ípMaterial do CTA (DMA), em São José dos Campos, Estado de São Píulo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 271

Oferta de LETRAS DO TESOURO NACIONAL
„=, 07? ^^^^H^^^^'^é^^0&^^
no nróxlmo di. 24.b6.74, no horário de 9,30 às 11,30 horas, prcpcstas de Instituições Financeiras para .
compre de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a taxas competitivas, como segue:

MONTANTE DA EMISSÃO:
DATA DA EMISSÃO:
DATA DO RESGATE:

LTN DE 91 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

Cr$ 500 mt hÕBS
26.06.74
25.09.74

LTN DE 182 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

CrS *0O milhões
26.06.7-1
25.12.74

2. As propostas das Instituições Financeiras deverão ser apresentada, i GERENCIA DA DIVIDA PUBLICA

(GEDIP), nas praças do Rio de Janeiro (Praça Pio X n.o 7 --décimo andar) e de Soo Paulo^(Av P*™'1''1; "í
1682 - sobrelcia), em envelope fechado, mediante o preenchimento de forrnu ''lo/0»'l*1J™*!elo.,d*,r,|-'***°
CENTRAL DO BRASIL) no qual será especificado o montante 

^^^^^^^^M^'^e a resDectiva taxa de desconto sobre o va br nominal das LFTRAS DO TESOURO NAIIUNAL, Dem como
o valorP|íquido"ór C,$ lÔSÜ» «pr.sso com até 3 casas decimais, que* prevalecerá sempre para ef.ito
de apuração.
3. O BANCO CENTRAL OO BRASIL procederá à abertura das propostas às 11,30 horas, reservando»
o direito de, a seu critério, aceitar total eu parcialmente as propostas, ou mesmo recusar.

4. A, propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, apresentadas com Incorreção no seu

preenchimento, aerao automaticamente excluídas da licitação
5. A partir das 17 hora, do dia 24.06.74, o BANCO CENTRAL DO BRASIL M*'™'*' P°'0""',°*l d 

££mente às Instituições Financeiras, o reiultado da oferta e pela imprensa, no dia seguinte, apenas ai taxas
máxima, média a mínima, aceilàs.
6. A entrega dos líluios centra pagamento será processada no dia 26.06.74, utilizando-se . mesma rotin,

ià em vigor para ¦ liquidação das LETRAS DO TESOURO. NACIONAL.

Brasília, 19 de junho de 1974

GERENCIA DA DIVIDA PÚBLICA
(a) João Ary d. lima Barros

Gerente ._

Empresas limitam ônibus
à velocidade de 60 km/h

Os empresários de ônibus assinaram
ontem, após assembléia-geralnq Sindica-
to, um termo de compromisso para limi-
tar a 60 quilômetros horários a> veloci-
dade de seus veículos; mas decidiram
deixar a critério de cada um a escolha
do dispositivo mecânico, rejeitando o
aparelho imposto pelo Departamento de
Transito.

Os dirigentes do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passageiros es-
tiveram ontem no Detran, não foram re-
cebidos e voltarão hoje para entregar o
termo de compromisso e reivindicar o
direito de usar como aparelho limitador
a mola da bomba de combustível "que a
Mercedes-Benz já 'instala na linha de
montagem", segundo afirmaram.

EM BUSCA DO LIMITE.
Depois de exibirem para a televisão

um grande número de aparelhos limita-
dores de velocidade da marca Ney, fa-
bricados pela Mecânica Otolini, os dire-
tores do Sindicato afirmaram que o dis-
positivo imposto pelo Detran, além de
ser muito caro (Cr$ 1,5 mil), provoca de-
feitos no veículo, é ineficaz, gasta muito
combustível e está sujeito a violações.'

Para eles, o único dispositivo limi-
tador de velocidade eficiente é a mola
colocada na bomba injetora, que reduz
a entrada do combustível ao provocar o
bloqueio da válvula borboleta. Esse dis-
positivo é instalado pela própria Mercê-
des Benz. na linha de montagem dos mo-
tores, a'pedido dos empresários.

Além de custar apenas Cr$ 5,00, a
mola oferece as vantagens de não pro-
vocar defeitos no veículo e de não ficar
sujeita a violações por parte dos moto-
ristas, pois ela só pode ser alcançada ou
retirada com a desmontagem da bomba.
Por isso, os empresários alegam que,' ao
adotar esse sistema, assumem a inteira
responsabilidade no caso de um veículo
exceder o limite prefixador

PREOCUPAÇÃO ANTIGA

Os empresários lembraram que a li-
mitação de velocidade não é preocupação
recente nem é iniciativa do Detran. Em
fevereiro de 1971, o sindicato entregou ao
então diretor do Detran, comandante
Celso Franco, um termo de compromis-
so idêntico.

Na ocasião foi facultado aos em-
presários escolher o dispositivo que eles

julgassem mais eficaz, 'ficando alguns
com o limitador Ney, da Mecânica Otto-
Uni, e outros — a maioria, segundo afir-
mam — com a mola na bomba injetora,
que continua sendo usada.

Exaltados, muitos empresários repu-
diaram a generalização de culpa e a
acusação de responsáveis pelos excessos
dos motoristas, mas admitiram que os
ônibus apanhados em velocidade supe-
rior a 60 quilômetros horários podem ser
propriedade de alguns que não estão
cumprindo o acordo.

Para outros, a culpa é exclusiva do
motorista que goza de total impunidade
e não paga as multas pelas infrações de
transito que comete. Se o Detran cobras-
se deles, os motoristas deixariam de cor-
rer demais, avançar sinais e cometer
muitas outras irregularidades. Segundo
os empresários, o Detran prefere ficar na
posição cômoda de cobrar das empresas
no final do ano, quando condiciona a
renovação de licença ao pagamento das
multas atrasadas.

NÃO RECEBE

O diretor do Detran, Brigadeiro
Francisco Bachá, desmentiu ontem, atra-
vés de seu assessor jurídico, Sr. Álvaro
Rocha, que tivesse marcado audiência
com o presidente do Sindicato das Em-
presas de Transportes de Passageiros, Sr.
Almir Dantas Rabelo, a quem está pro-
cessando por crime de calúnia.

Ele acrescentou que, se tivesse sido
solicitada, a audiência não seria conce-
dida, porque sua queixa-crime contra o
Sr. Almir Rabelo já foi encaminhada ao
Procurador-Geral do Estado.

APREENSÃO

Quando ia de casa para o trabalho,
ontem de manhã, o assessor jurídico do
Detran, Sr. Álvaro Rocha, multou e
apreendeu a carteira de habilitação de
três motoristas de ônibus que' dirigiam
em velocidade excessiva (95 km/h), no
Aterro do Flamengo.

Os três ônibus (GB-IA-58,16, GB-IA-
7486 e GB-IA-8046Í, pertencentes, res-
pectivamente, às frotas da Real Auto-
ônibus, Auto-Viação Alpha e Auto-Via-
ção Carioca, também foram apreendi-
dos e' seus motoristas terão de frequen-
tar a escolinha de reeducação do De-

> tran.

Varig e Light usam o limitador
Embora a instalação de limitadores

de velocidade esteja sendo exigida ape-
nas às empresas de ônibus, a Varig, a
Light e a Imataca (refrigerantes) infor-
maram ontem ao Detran que colocaram
o regulador Ney em todos os seus vei-
culos, registrando depois disso uma eco-
nomia apreciável de combustível e a re-
dução do número de acidentes com seus
carros.

Seis empresas de transportes coleti-
vos (as Viações Verdun, Tijuca, Regina,
Flores, Andorinhas e União), já apre-
sentaram seus ônibus à Divisão de Em-'
placamento do Detra^n para a instala-

ção dos limitadore,; de velocidade da mar-
ca Ney.
ECONOMIA

A empresa Imataca encaminhou ao
Detran uma estatística em que demons-
tra o resultado obtido com a instalação
dos limitadores em 25 veículos. Antes,
eles consumiam 15 263 litros de gasolina
para- rodar 58 mil quilômetros; depois
da colocação do regulador, os carros con-
Himiram 13 181 litros na mesma quilo-
metragem, economizando, portanto, 2 082
litros — além da redução do desgaste
dos pneus e dos freios, obtida em con-
seqüência da limitação da velocidade.

Mola na bomba sacrifica o motor
São Paulo (Sucursal) — As bombas'

injetoras para motores a óleo diesel
saem da fábrica atendendo às especiíi-
cações técnicas dos fabricantes de mo-
tores a. explosão; por isso, a indústria
terminal não lhe acrescenta nenhuma
mola para reduzir ou aumentar o tor-
que — revelou ontem uma fonte da
Bosch do Brasil S.A.

— Caso se acrescente à bomba inje-
tora qualquer dispositivo não requerido
pelo fabricante, destinado a aumentar o
torque do motor, ou a limitar sua velo-
cidade, corre-se o risco de sacrificar o
motor, por estar a pressão alimentadora
fora das especificações técnicas — acres-
centou.

Muitas frotas de ônibus e de cami-
nhões alimentados a óleo diesel violam
o sistema alimentador, aumentando ou
diminuindo a entrada do combustível,
segundo suas necessidades particulares,
que fogem aos' padrões estabelecidos pelo
fabricante do equipamento e do próprio
veiculo.

O caso da violação é muito conheci-
do da Mercedes-Benz do Brasil, que rea-
liza neste momento uma campanha con-
tra ela, dentro de um programa nacio-
nal destinado a reduzir os Índices de po-
luição atmosférica causada pelos vei-
culos.

Técnico alemão analisa
os problemas do tráfego

Depois de sobrevoar o Rio durante
45 minutos, o diretor do Instituto Fe-
deral de Segurança de Transito da Repú-
blica Federal da Alemanha, Sr. Karl
Krell, aconselhou ontem a velocidade
uniforme de 50 km/h nas vias urbanas,
maior respeito de motoristas e pedestres
às leis do transito e a circulação à direi-
ta dos veículos em marcha reduzida, co- ,
mo os primeiros preceitos capazes de me-
lhorar o tráfego na cidade.

O Sr. Karl Krell, que veio ao Brasil
a convite do Conselho Nacional do Tran-
sito com a missão de analisar o transito
em sete capitais, como preliminar de um
convênio de cooperação técnica a ser fir-
mado entre o Contran e o instituto ale-
mão, observou ainda que a perícia dos
motoristas cariocas consegue manter a
fluidez do transito, apesar do grande nú-
mero de veículos em circulação.

VISITA AO METRÔ
O técnico alemão revelou suas pri-

meiras impressões sobre o transito do Rio
durante a visita de inspeção que fez às

calorias dos Lotes 5 e 6 do trecho prio-
ritário da Linha 1 do metrô (Estácio—
Botafogo), em companhia do Conselhei-
ro do Contran, Sr. Fúlvio de Melo e Sou-
sa; do presidente do Conselho Estadual
de Transito do Rio, Sr. Abraim Tebet;
do diretor-executivo do Cetran, Sr. Sér-
gio Igrejas; e do engenheiro da Volkswa-
gen e intérprete, Sr. D. Mayer.

No cumprimento de sua missão, o
Sr. Karl Krell já visitou Fortaleza, Re-
cife e Rio; hoje ele embarcará para Belo
Horizonte, de onde seguirá para São Pau-
lo, Curitiba e Porto Alegre, antes de apre-
sentar o relatório de suas observações
técnicas ao Contran, em Brasília.

Na opinião do técnico alemão, o prin-
cipal problema do transito brasileiro é
o desrespeito às regras de circulação do.s
veículos por parte dos motoristas e dos
pedestres. Ele considerou ótima a sinali-
zação gráfica e luminosa das ruas do
Rio e lamentou que poucos a respeitem,
por falta de uma educação adequada pa-
ra o transito e de fiscalização.

Rio começa a instalar onda verde
Até o fim deste mês deverá ser ini-

ciada a instalação do material para a
onda verde — equipamento eletrônico de
controle do transito no centro da cida-
de _ permitindo a abertura dos sinais de
uma via em seqüência, de modo que, se
mantiver velocidade uniforme, o carro
poderá percorrer toda a rua sem parar.

A informação é do diretor de Enge-
nharia do Detran. engenheiro Cimar
Garcia, que explicou que o aparelho, de
fabricação a*emã, ainda não foi insta-
lado por problemas financeiros. Segundo
ele, o equipamento estará todo colocado
ainda durante o Governo Chagas Freitas.

O engenheiro Cimar Garcia afirmou
que o atraso do equipamento envolveu
problemas financeiros com o represen-
tante da empresa alemã no Brasil e que
já se gastaram CrS 900 mil em sua libe-
ração. Esta empresa foi prejudicada pelo
atraso no financiamento da verba para
a liberação do equipamento no porto de
Santos. A firma Sobrasin iBrasil) pro-
meteu para a primeira quinzena de Jü-
lho uma resposta sobre a instalação.

O equipamento de sinalização eletrô-
nica será instalado nos dois eixos da Ave-
nida Rio Branco c Presidente Antônio
Carlos e na Rua Primeiro de Março.

^r^»^mi^P^m^^0aWÊEtSM
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Boletim da Secretaria
de Segurança mostra a
inércia das delegacias

Uma estatística publicada no Boletim de Ser-

viço n" 95, da Secretaria de Segurança Publica re-

vela a inércia nas 36 delegacias policiais da Gua-

nabara. Duas delas - a 7a. e a 16. - "mente mar-

cam a sua existência no quadro estatístico uma
vez que não tiveram nenhuma atuação quanto aos

.ogos proibidas, porte de arma, vadiagem, tóxicos
e cantura de condenados.

Os crimes contra a pessoa - homicídios, furtos e

roubos - nem são mencionados na estatística,,* a

omissão é atribuída à transferência de responsabl-
lidade, uma vez que existem delegacias especializa-
das para aquelas modalidades. O método adotado

pelas delegacias dos bairros é transferir a respon-
sabilidade de apurações de crimes para as especia-
lizadas.

A competência
" 

Para dinamizar o trabalho policial, a Secreta-
ria de Segurança Pública baixou normas discipli-
mando o trabalho das delegacias especializadas A

portaria delimita a competência das distritais e da

privatividade às especializadas, como por exemplo
à de Roubos e Furtos. Segundo a portaria, a DR*
entra em ação quando um assalto é praticado por
mais de três pessoas e o total levado supera 100 .
vezes o valor do salário mínimo. As distritais nao
ficam impedidas de colaborar nas investigações
realizadas pelas especializadas.

A portaria, entretanto, está sendo levada por
um lado desonesto e dai vem a transferencia de
responsabilidade. E' que as autoridades processan-
tes (os comissários de polícia), ao tomarem conhe-
cimento de um assalto, como por exemplo a um
supermercado, aguardam a chegada das vitimas na
delegacia para o registro. Este, entretanto, e feito"de 

maneira que possibilite a transferência da ocor-
rència para a delegacia especializada. Por exem-
pio: o número de participantes do assalto e sem-
pre superior a três e a quantia é aumentada, pas-
sando de 100 salários mínimos. A vitima recebe a
explicação de que "assim é melhor, porque de qual-
quer maneira o seguro cobre".

Rotina

A transferência de responsabilidade ocorre
também nas especializadas, como a de Homicídios,
criada para investigar especificamente homicídios
de autoria desconhecida. A determinação da porta-
tais com relação aos homicídios de autoria desço-
nhecida, está sendo observada de maneira incorre-
ta. Uma comunicação de homicídio é quase sempre
feita à autoridade policial através de telefone e o

' informante prefere ficar anônimo. Todavia, os co-
missários de polícia recomendam ao informante que
ele deve telefonar primeiramente para a Radiopa-
trulha, o que geralmente é feito.

E' sempre a Radiopatrulha que fica sabendo dos
principais acontecimentos, mesmo que eles ocorram
a poucos metros das delegacias. O patrulheiro ve-
rifica a informação e a leva ao comissário-de-dia.
Este geralmente está muito ocupado para ir ao lo-
cal e manda seu auxiliar direto (um detetive) para
apurar o fato. No local o policial colhe informações
importantes para o esclarecimento do caso e até
mesmo o nome ou apelido do criminoso. O registro
policial, entretanto, sempre diz que o crime foi pra-
ticado por desconhecido, dando a possibilidade de
acionar a Delegacia de Homicídios. O mecanismo
montado tem colaborado muito para manter os ar-
quivos das delegacias especializadas cheios de casos
complicados, sem solução, pois as informações obti-
das pelos policiais e transferidas para o comissário-
de-dia nunca chegam ao conhecimento do agente
da Delegacia de Homicídios. Do contrário, o caso
ficaria na própria delegacia onde ocorreu o homi-
cidio.

Guerra iria
A transferência de responsabilidades entre as

autoridades da Secretaria de Segurança Publica e a
inércia policial vêm sendo atribuídas a disparidade
salarial da classe. Há uma guerra fria entre os po-
liciais e os que estão em cargos de chefia fazem
tudo para assegurar seus lugares. A estatística do
Boletim de Serviço n.° 95 mostra ainda que o forte
do trabalho policial ainda é a prisão sob a alegação
de vadiagem. A que mais se sobressaiu nessa mo-
dalidade foi a 21a. DP (Bónsucesso), cujo titular
é o Sr. Demétrio Farah, ex-delegado de Vigilância
Sul.

Para muitos policiais, a Secretaria de Seguran-
ça necessita de sangue novo. uma vez que o quadro
de delegados atinge a casa dos 90 e muitos deles têm
mais de 40 anos de serviço, embora possam se apo-
sentar com 35 anos. Um delegado de polícia, com
todas as vantagens, recebe mensalmente CrS 12
mil (salário, 25% de nível universitário, 50% de
triênio e 25% de permanência). Um comissário ga-
nha CrS 5 mil, um detetive CrS 2 100 e um agente

„ 
' 

da Policia Judiciária (APJ) entre CrS 800 e CrS 1
mil.

r
A estatística

O Boletim de Serviço n? 95, da Se-
crctaria de Segurança Pública, apresen-
ta a seguinte estatística:

Rio centraliza pesquisa Governador

psiqui átrica em instituto que desapropria
médicos fundam amanhã para obras

A falta de pesquisas e dè dados estatísticos
•reais na área da Psiquiatria no BrasilJoram os prin-
ripais fatores que levaram um grupo de médicos e
professores a criar o Instituto Brasileiro de Pesqui-
sa Psiquiátrica, o primeiro do gênero na Amara
Latina e que será instalado amanha, as 9 hoias,
no Copacabana Palace, com a posse de sua primei-
ra diretoria.

¦ A finalidade do Instituto será a de planejar
i assessorar e executar trabalhos * "^SíwS!

clínicas e experimentações animais sobie todos os
assuntos relacionados direta ou indiretamente, com
a Psiquiatria, principalmente no campo ..dos medi-
camentos usados em tratamentos psiquiátricos e
2?HS5ata_a Social, com levantamentos sobje m-
cidência e prevalência de doenças mentais em to:
das as regiões do país.

Intercâmbio

hs mafuás clandestinos ocupam cada vez mais áreas públicas de lazer

Feira da Providência será Mafuás
este ano no aterro da Lagoa invadem as
e começará a 8 de agosto praças

Um boneco criado por Ziraldo em forma de
anjo voando sobre as nuvens pára anunciar o Ano
Santo, será o símbolo da XIV Feira da Providência,
que se realizará nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto no
aterro da Lagoa Rodrigo de Freitas, entre o Cluoe
Naval e o cine Drive-in.

Cinco países participarão da festa pela primei-
ra vez: Alemanha Oriental, com vinhos; Colômbia,
com artigos de prata; Costa do Marfim, com obje-
tos de marfim; Costa Rica, com artesanato d3 pa-
lha- e Honduras, com peças de couro. A Umao In-
diana, ausente depois de alguns anos, voltara desta
vez, mas Portugal não se fará representar este ano.

Chile vem

Entre os 30 paises que já
confirmaram sua presença
na Feira da Providência es-
tá o Chile, com vinhos. Es-
tados Unidos e Suíça, embo-
ra não participem oficial-
mente, terão seus produros
expostos na barraca inter-
nacional.

Segundo a coordenadora
do setor internacional, Do-
lia Ciema Oliveira Lima, a.
Tcheco-Eslováquia, que
comparece há alguns anos,
trará pela primeira vez bi-
juterias; a Romênia, tape-
tes; o Libano, bandejas de
cobre e prata; a Argentina,
brinquedos, perfumaria e

Cursos profissionalizam
empregados de edifícios e
dão segurança a moradores

A profissionalização progressiva dos ertiprega-
dos de edifícios comerciais, mistos e residenciais
poderá garantir, no futuro, completa segurança

• dos moradores dessas áreas devido aos conhccimen-
tos técnicos e práticos adquiridos por serventes fa-
xineiros, vigias, garagistas e porteiros em cm sos de
especialização que agora se realizam penodicamen-

•t6' No Rio, os interessados neste aperfeiçoamento
profissional poderão se inscrever, gratuitamente
no Serviço Nacional de Aprendizagem Comeraal
ou na Igreja da Divina Providência, que promovem
dois ou três cursos por ano visando qualificar o em-
nrègado dando-lhe noções de Relações Hmnanas,
Práüca Profissional, Segurança Pública, Elelncida-
de e Hidráulica.

Incentivo /

vinhos; e a Alemanha Oci-
dental, vinho branco. A Itá-
lia-e França se farão repre-
sentar com 11 barracas ca-
da.

O cartaz que está sendo
impresso reprssenía o anjo
vestido de azul-claro, a face,
pés e mãos cor-de-rosa, e as
asas e sandálias de amare-
Io. O boneco, símbolo da
Feira e criação de Ziraldo,
tem acompanhado todas as
Feiras desde 1961. Cada ano
ele toma uma forma dife-
rente, de acordo com a
mensagem que pretende
transmitir.

A pretexto de festas juni-
nas, muitas praças da Zona
Norte foram invadidas por
mafuás clandestinos, 

' e m
que se amontoam barracas
de comida, de bebidas ai-,
coólicas, de jogos proibidos
e até de eletrodomésticos,
além de brinquedos perigo-
sos.

Em vez do jardim antigo,
a Praça 8 de Maio, em Ro-
cha Miranda, por exemplo,
está cercada agora por inú-
¦meras barracas de jogos e
brinquedos, cujos donos não
sabem ao certo quem lhes
deu licença para funcionar.
As árvores servem para sus-
tentar um emaranhado de
fios, os bancos estão quase
todos quebrados e até gio-
bos de luz foram arranca-
Jos^para ligaçio direta de
energia ao mafuá. O alto-
falante fica ligado até ai-
tas horas, todas as noites.

Na Praça Seca, uma festa
organizada pelo Prof. Mes-
quita Bráulio (candidato a
deputado estadual), espa-
lhou barracas de bebidas,
principalmente cerveja, e o
som de um altofalante que
também fica quase o dia in-
teiro ligado. O Arraial do
Barão foi ocupado pelos or-
ganizadores da festa e en-
feitado com cartazes colori-
dos de uma loja de eletro-
domésticos do Grupo Silvio
Santos.

A Praça Barão do Rio
Branco, mais conhecida por
Jardim do Méier, também
foi ocupada há um mês por
um mafuá, com todo tipo
de barraca, uma das quais
funciona como escritório de
uma firma dedetizadora.
Nos jardins estão funcio-
nando brinquedos, onde as
crianças, podem jogar totó-
boi, sem qualquer fiscali-
zação.

A Praça Esperança, no
Parque União, altura do nú-
mero 7 020 na Avenida Bra-
sil, começou a ser invadida
ontem por um parque de di-
versões ainda sem licença
de qualquer órgão oficial;
seus moradores estão
apreensivos, porque recen-
temente, em outro mafuá
armado ali, houve um aci-
dente com crianças que
brincavam num balanço.

, Criado como uma entida-
de de caráter cientifico e
educacional, sem fins lucra-
tivos, o Instituto reúne 40
membros no seu conselho
de fundadores, todos pro-
fessores, médicos e pesqui-
sadores ligados a universi-
dades em quase todos os Es-
tados.

Entre as atividades pre-
vistas, o Instituto vai esti-
mular e planejar a reali-
zação de pesquisas interdis-
ciplinares no campo da psi-
quiatria social e sociologia,
estabelecer convênios e in-
tercambios com entidades
científicas similares no Bra-
sil e no exterior.

Além disso, pretende esti-
mulár a formação de pes-
quisadores no campo da
psiquiatria e o aperfeiçoa-
mento de médicos e técni-

cos, através de cursos, pa-
lestras,'conferências e esta-
gios nos seus diversas; de-
partamentos.

Amanhã, tomarão posse o
diretor-presidente do Insti-
tuto, professor Ulisses Via-
na Filho, chefe da Divisão
de Pesquisa do Instituto de
Psiquiatria da UFRJ, e dois
diretores auxiliares, o psi-
quiatra Jorge Alberto Costa
e Silva, chefe do Setor de
Psicofarmacologia da UEG,
e o psiquiatra João Romildo
Bueno, chefe da Divisão de
Psicofarmacologia da UFRJ.

O Instituto Brasileiro de
Pesquisa Psiquiátrica deve-
rá tornar-se ainda um cen-
tro de documentação para
sistematizar e divulgar co-
nhecimentos técnico-cien-
tificos/

O Governador Chagas
Freitas assinou decreto on-
tem declarando de utilidade
pública, para fins de desa-
propriação, uma área retan-
guiar dé 40 mil metros qua-
drados entre as Estradas da
Caieira e do Gabinal. Rua
David e Travessa Cesaréia,
em Jacarepaguá, necessária
às obras da nova lagoa de
estabilização da Cidade de
Deus.

Em outro decreto, o Go-
vernador do Estado declara
também de utilidade públi-
ca, para fins de desapro-
priacão, os imóveis situados" 
na Rua Clarimundo de Me-
Io, n<?S 415, 417, 419. 423,
425 e 427; e na Rua Assis
Carneiro, n<? 716,

Brigadeiro
faz visita
a Chagas

O .Governador Chagas
Freitas recebeu ontem, no
Palácio Guanabara, a visita
do Brigadeiro Eduardo Go-
mes, que se fazia acompa-
nhar da sua irmã, Dona
Eliane, ocasião em que fo-
ram tratar dos detalhes da
inauguração do Monumento
aos 18 do Forte, erigido na
Avenida Atlântica, em íren-
te à Rua Siqueira Caninos.

A solenidade de inaugu-
ração do Monumento será
realizada no próximo dia 5
de julho, às 11 horas, com
a presença do Governador.

Sindicato Nacional da Indústria da Construção de Estradas,

Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens e Pavimentação
^'CÕNVÕéáÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocadas' Empresas- Rociadas 
deste Sindi.

cato SonTquites e em pleno gozo de Wdireitos^s para Pa t c pa m

a) Relatório da Diretoria, referente ao ano de 1973;

b) Previsão Orçamentária para o exercício de 1975.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1974.

(a) JORGE LUIZ DE LA ROCQUE
Presidente. C

*"^ -^¦—'

96

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS DA GUANABARA

AVISO

Porl.
DP Jogoi de Vadiagem Toxicoi Capturas

armas

10 3 34 li
59 J 12
39 1 11 1 »
49 _ — 1
59 _ 12
69 1 1S — 3

89 2 2 1
99 I 3 S
10? — — —

1J9 1 3 2
13? 1 — 1
14? 1 2 —

15? 2 - 1
14? — — —

17? 5 3 *
18? 3 — —

199 _ 34 2 2
JO? — 7—2
21? 11 71 4 7
279 7 1 —

339 2 — 1
24? 2 1 —

25? 2 12
26? — ' —

27? ? , 18 2 *
29? 2' 43 2 3
30? — 1 '
31? 7 1? . 1 *
32? 2 6—1
33? 3 3 2 1

34? 1 2 1

359 2 — —

36? ):¦¦¦¦ :\
37? — — 2

390 2 — 3

OVS 5 151 - 22

DV5 7 123 7 24

DVN 21 85 12 30

Tendo conhecimento de
experiências realizadas no
exterior e sabendo que "ja-

mais haverá segurança pú-
blica com base, apenas, na
fiscalização policial" o enge-
nheiro Aloisio Maria Teixei-
ra Filho, antigo administra-
dor regional de Copacaba-
na, incentivou a realização
de' vários cursos para que,
progressivamente, se atinja
uma especialização no se-
tor- X .,— Impõem-se medidas
urgentes para a profissio-
nalização progressiva dos
que se dedicam a esse servi-
ço — disse ele, lembrando
que porteiros, garagistas e

Lagoa terá
cinturão
de esgotos

outros empregados de edifi-
cios estão intimamente li-
gados à vida dos moradores
da área, podendo observar,
naturalmente, as ocorrên-
cias e terem condições pri-
vilegiadas de garantir a se-
gurança local.

— Será necessário — con-
tinucu o Sr. Aloisio Maria
Teixeira Filho — um traba-
lho planejado no sentido de
transformar cada porteiro e
demais trabalhadores d e
edifícios em auxiliares cate-
gorizados da policia pois é
este o único meio de se ai-
cançar . a segurança e a
tranqüilidade que todos de-
sejamos.

Inverno se
inicia com
tempo bom

Há 10 anos, ainda no
temno do Departamento de
Águas e Esgotos, já se pen-
sava na construção de um
cinturão de galerias de es-
goto na orla da Lagoa Ro-
drigo de Freitas, para com-
bate à poluição. Só ontem
a Empresa de Saneamento
da Guanabara (Esag) mar-
cou a concorrência para a
obra, fixada para o mês que
vem.

Considerada peles técni-
cos da Esag como obra prio-
ritária, o cinturão de gale-
rias vai evitar o despejo dos
esgotos in natura através
de 132 bocas na Lagoa, re-
ponsáveis pela mortandade
de peixes, segundo o Insti-
tuto de Engenharia Sanità-
ria.

O inverno se inicia hoje,
as 15h38m (hora do Rio);
a previsão é de tempo bom,
com aumento de nebulosi-
dade no final do período. A
temperatura, estável, visibi-
lidade boa e os ventos, do
quadrante Sul a Leste, fra-
cos a moderados.

O dia de hoje escurece
mais cedo, tornando a noite
a mais longa do ano. A má-
xima de ontem, 28 graus e
dois décimos, foi registrada
no Engenho de Dentro e na
Penha. A minima, 16.8, em
Realengo. Duas frentes
frias foram localizadas pelo
Departamento Nacional de
Meteorologia.

Mais inverno fio
-Caderno B"

Intemamento
de loucos vai
ser debatido

Preocupada com o pro-
gressivo esvaziamento dos
hospitais psiquiátricos em
vários Estados, pela re-
ducão do tempo de inter-
nação determinada pelo
INPS, a Federação Brasi-
leira de Hospitais vai reali-
zar no Rio, na próxima
quinta-feira, uma reunião
com dirigentes dcsses hos-
pitais para estudar a si-
tuacão que ela considera
prejudicial à recuperação
dos doentes.

A Federação reconhece
que a permanência, por pe-
quenos períodos em hospi-
tais, seja recomendável,
mas é necessário que os
doentes sejam assistidos a,fé
em sua própria casa, para
que tenham condições de
reintegração na comunida-
de, e esse tipo de assistên-
cia ainda não existe no
Brasil, ao contrário do que
ocorre em outros países.

Nas condições atuais, a
Federação considera que o
afastamento do doente dos
hospitais, antes de comple-
tar o tratamento, só agrava
o seu estado, podendo pro-
vocar, inclusive, a cronifi-
cação do mal e trazer de
volta aos hospitais, num
prazo curto, os que são libe-
rados apenas por medida de
economia. Após a reunião
com os dirigentes de hospi-
tais psiquiátricos, a Fede-
ração vai preparar um do-
cumento que encaminhara
às autoridades, chamando a
atenção para a gravidade
do problema.

A CEDAG avisa que interromperá o fornecimento de água pelo sistema

não de Tratamento do Guandu ao novo *» de Recalque que ^

rnaior segurança ao abastecimento «J™ ™° FJ^Jj£^ 
P-vêem, em seu

recuperação do citado lote 2. ^ 
de ^xmmmmm^&- k ¦ & * ps

devendo estar normalizada entre 48 e 72 horas. (P

PONTE INTERDITADA NO R!0 GRANDE DO SUL

BARCAÇAS FAZEM TRAVESSIA

atendendo a demanda dos transportes pesados na BR-JVA

Construída há mais de 15 anos, a ponte sobre o Cana. de São Gonçalo,

rZ de mil metros de extensão, apresentou problemas teemeos que obr,

do doi meses dessa providência, os técnicos do Departamento Nacona de Es

r das de R agem decidira, suprimir o tráfego de veícu.os sobre «.ponte um

Z qu. a dua! barcaças da Walda, que anteriormente eram ut hzadas no ra -

porte de veículos entre Rio e Niterói, e a providência ad.con.1 da Rede Fe o-

vP^ Ílderal de implantar um sistema de rodo.rens para os transportes d ca -

re,as, entre as cidades de Pelotas e Rio Grande, vem atendendo o fluxo d. e

ulos pesados na BR-392. Com esta medida, o DNER poderá re.l.za os trabalhos

TJZZo da Ponte existente, simultaneamente com as prov.dencas ,. ado-

,adas de se"construir uma nova obra de arte especial naquele local.

PREVENÇÃO

Todas as medidas que o DNER vem adotando, de acordo com 
^g|g|

Ministério dos Transportes, obietivam precaver 
^ ^\^J^

urna vez que o tráfego de veículos naquele trecho rodovar.o e essenc.alme e

pelo, com carregamentos de cereais e outros produtos gaúchos, para o porto

de Rio Grande, o mais importante do Estado. (P

¦ -a i -•¦..¦¦ . f_;
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Lloydbrás: 250 portos
nos cinco continentes.
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As melhores alternativas para transporte de cargas
gerais, paletizadas, containerizadas, frigorificadas,
graneis, sólidos e líquidos.

UNHAS EUROPÉIAS
• EXPRESSA (LA-1)

Antii.rpi-, Rortardam, Braman,
Hamburgo

• GOL. O DO MÉXICO (LM-1)
New Orleans, Houston, T.mpic.

ITATINGA

1TANAG(

Santos 12-25/06, Paranaguá
26-28/07

Paranaguá 18-21/07, Santos
22-25/07

• ESCANDINÁVIA (LA-3)

Copanltagen, Estocolmo, Helsinlci

LLOYD ESTOCOLMO Rio 23-27/06, S. Sebastião
28-29'06 Santos 30-03/07,
Paranaguá 0-1-07/07, Salva-
dor 1013/07

1TAOUICI

ITAQUATIA

Santos 29-06/07, Paranaguá
0709/07, Rio 10-11/07, Sal-
vador. 13-14/07
Paranaguá 13-15/07, Santos
16-19/07, Rio 20-21/07

• COSTA DO PACIFICO (LB-1)
Loi Angeles, San Francisco,

Vancouvar

ERIKA SCHULTE

• NORDESTE (LA-4)

Havre, Antuérpia, Bremen

GUANABARA - Rio 25-27/06. Salvador (opc)
2901/07, Cabedelo 02-04707,
Fortaleza 05-06/07, Iraqui 07-
08/07

• BRASIL-EUROPA (LA-5)

Avonmouth, Londres, Hull

BUARQUE P. AÍr_'r_ 23-26/06, R. Gran-
de 27-28/06, Itaiaí 29-01/07,
S. Francisco 02-04/07

Santos 29-06/07, Paranaguá
07-09/07, Rio 10-11/07,
Ilhéus 13-14/07

LINHA EXTREMO ORIENTE

• EXTREMO ORIENTE (LO-1)

Lourenço Marques, Kobe, Yokohama

- R. Grande 02-05/07, Paraná-
guá 06-09/07, Santos 10-
15/07, Rio (opc) W>-17/07

• ANGLO-FRANCESA (IA-6)

Liverpool, Glasgow, Middlesborough

ITAIMB6 R. Grande
13-16/07

1-12/07, Sanlos

• MEDITERRÂNEO (LP-1)
Valencia, Marselha, Gênova

PRES. KENNEDY R. Grand- 22-23/06, Paraná-
guá 26-28/06, Sanlos 29-
03/07

JLJÉ|À ALAM AR

• ALAMAR NORTE

Venezuela, Colômbia, M.xic»
Guatemala, Costa Rica

Paranaguá 21-22/06, Sanlos
23-28/06

LINHA ORIENTE MÉDIO

• ORIENTE MÉDIO
Mombaia, Dubay, Daman,

Kuwait, Khorramshar, Basrah

ZOE-G Rio 18-22/06

UNHA AUSTRÁLIA

• AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA
África do Sul, Fremantle,

Malbourne, Sydney

UNION EAST - Recife 28-30/08, Salvador 01-
03/09, Rio 04-08/09

Técnica de reparos
evitará poluição

A implantação de um centro de reparos
navais provavelmente na Baia de Guanabara
deverá contribuir para a redução dos índices
de poluição no mar. O fato será possível por-
que será desnecessária a singradura aberta,
a 100 milhas da costa.. . _

Segundo informam os técnicos, o centro
dé reparos será equipado com uma estação de
limpeza de tanques, que dispensa o lançamen-
to de residuos poluidores no mar, representan-
do ao mesmo tempo uma considerável écono-
mia de tempo e dinheiro.

CONTRA A POLUIÇÃO

Como resultado das sucessivas recomen-
dacões feitas pela Intergovernamental Mariti-
me Organization, órgão da ONU, todos os pai-
ses se comprometeram a adotar medidas im-
peditivas de descargas sujas, principalmente
dè hidrocarburetos, numa faixa de mar de 500
milhas contadas da costa, na maioria dos ca-
sos. A tendência é para que essas faixas sejam
alargadas,'até que se chegue a uma absoluta
proibição de descargas poluidoras em qual-
quer região dos mares.

Diante dessas restrições, não só os navios
hoje construídos dispõem de equipamentos es-
pecíficos para evitar as descargas no mar, co-
mo se aperfeiçoam as instalações de terra
apropriadas para a limpeza de tanques e rece-
bimento de lastro e borra. Entre esses equipa-
mentos, figuram: separadores de descarga de
porões, em substituição ao simples tanque de
coleta das descargas; estações de terra para
limpeza de tanques de óleo, com a redução
de permanência em portos ou terminais;
tanques de sedimentação a bordo dos navios,
para os quais é conduzida a água misturada
com óleo resultante da lavagem dos tanques.
Pelo sistema de ciclo fechado, a água que fi-
cou na parte inferior do navio, depois de tra-
tada é reutilizada para a limpeza de tan-
quês de óleo.

Os petroleiros modernos contam com equi-
pamentos de limpeza e tanques específicos
para lastro leve — tanques que. não trans-
portam carga e se destinam a receber a água
usada na limpeza dos tanques de carga, após
a decantação. Quanto às chamadas instala-
ções terrestres, o mais comum é a utilização
de antigos petroleiros que, uma vez retirada
sua propulsão, ficam fundeados nos portos.
Possuem equipamentos que permitem a lim-
peza dos tanques dos grandes VLCC, podendo
ainda receber em seus próprios tanques a água
resultante da limpeza.

DNPVN anuncia transformação
de portos em economia mista

BLUE STAR UNE

.lUNHAS^AMJRIÇANAS
• COSTA LESTE (LN 1)

I New York, Philadelphia, Baltimore

LLOYD NEW YORK - Santos 2Q-26/06, Paranaguá
27 29/06, R. Grande 30-
01,07, Rio 03-04/07, Vitória
05-06 07

LINHA ÁFRICA OCIDENTAL

• ÁFRICA OCIDENTAL
Luanda, Tema, Lagos, Lobito

CABO ORANGE Rio 0405/07, Sanlos 06-
09/07, S. Francisco 10-11'07

|g Lloydbrás vai longe.
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO

Agência Marítima Laurits Lachmann S.A.
Av. Rio Branco, 4 / 10.° andar - Tel.: 243-4994

para Rotterdam e Londres
de Rio de Janeiro

MONTEVIDEO STAR 12-07-74

para B. Aires
de Rio de Janeiro

MONTEVIDEO STAR  23-06-74
BUENOS AIRES STAR  11-07-74

AGENTE: CIA. EXPRESSO MERCANTIL CEM
Serviços Regulares de Carga.
Também Acomodação em 1a- classe
para passageiros.
Av. Rio Branco, 25-10.° Tel.: 223-2130
Telegramas CEMIL Telex 031333.

Brasília (Sucursal) — O diretor-geral do De- "

partamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
(DNPVN), engenheiro Amo Oscar Markus,'informou
ontem que.o órgão já iniciou o levantamento dos
bens patrimoniais dos portos brasileiros com o ob-
jetivo dè transformá-los em sociedades de econo-
mia mista.

Acrescentou que estas sociedades serão subsi-
diárias de uma empresa tipo holding, que centrali-
zará toda a sistemática portuária nacional, e que
será criada no prazo máximo de dois anos. Os estu-
dos e levantamentos patrimoniais foram iniciados
pelos portos de Paranaguá, Recife, Maceió, Vitória
e os portos de Santa Catarina, com exceção de Im-
bituba.

Com relação aos portos concedidos aos Estados,
explicou o diretor-geral do DNPVN que a idéia é
verificar antes, através de estudos pormenorizados,
se esses portos oferecem condições para a sua trans-
formação em sociedades de economia mista. Em en-
tendimentos mantidos com os governos desses Esta-
dos ficou demonstrado que eles têm interesse que
seja feita esta transformação.

No entanto, assinalou o Sr. Amo Markus, a
prioridade para a criação dessas sociedades de eco-
nomia mista será dada aos portos administrados
pelo próprio DNPVN. "Esta mudança dará um cará-
ter empresarial à exploração portuária, que assim
terá mais flexibilidade administrativa e dará maior
participação dos usuários dos portos nas suas ins-
talações.

Com base nesta nova diretriz portuária, disse o
diretor-geral do DNPVN que a instalação de novos
portos no Brasil já está sendo em forma de socieda-
de de economia mista. O mais recente exemplo é a
Companhia Docas do Maranhão que vai administrar
o porto de Itaqui.

Quanto à multiplicidade da interferência do
despacho portuário, informou que já existem no De-
partamento estudos visando a simplificação e racio-
nalização dessas operações, que darão, inclusive,
maior autonomia à administração do porto para o
melhor desempenho da burocracia nas operações
portuárias.

Ressaltou o Sr. Amo Markus que do ponto-de-
/Vista global os portos estão atendendo bem e que
já se encontra em execução uni plano de moderni-
zação e reaparelhamento dos principais por.tos bra-
sileiros.

Sobre o Plano Hidroviário Nacional, previsto
no II PND, informou que se aprovado, ele vai loca-
lizar mais recursos na hidrovia do rio Tietê, que liga
São Paulo ao Paraná.

Este projeto contará com uma série de barra-
gens e eclusas e será executado em. convênio com
o Governo de São Paulo.

Vitória satisfaz
Vitória (Correspondente) — O espaço para ar-

mazenagem de mercadorias tem sido suficiente para
atender as necessidades do movimento portuário
em Vitória, que tem uma área de 9 600 metros
quadrados em armazéns, além de três pátios de
estocagem, com 93 200 metros quadrados. Como
conseqüência das altas taxas de armazenagem, os
armadores procuram conseguir a liberação e o de-
sembaraço das mercadorias com rapidez, sendo co-
mum o desembarque praticamente direto para ca-
minhões ou vagões.

O porto de Vitória tem bom acesso rodoviário
e ferroviário, ligando-se ao Norte, Centro e Sul do
pais pelas rodovias BR-101, BR-262, BR-259 e BR-
4S2, pela estrada de ferro Vitória-Minas da Com-
panhia Vale do Rio Doce, e pela Rede Ferroviária
Federal S/A que, embora esteja sendo retificada,
ainda não alcançou a eficácia da que liga o Estado
a Minas Gerais.

Formosa v&ztde.
barcos ao Brasil
São Paulo (Sucursal) — A

empresa santista Sanpesca,
Comércio e' Indústria da
Pesca, está negociando a
aquisição de 13 . barcos de
Formosa — 10 atuneiros"e
três camaroneiros — através
de um grupo da China Na-
cionalista com sede em São
Paulo.

A transação foi confirma,-
da por dirigentes da San-
pesca, mas depende ainda
da forma como será reali-
zado. Inicialmente, os chi-
neses propuseram a incor-
poração dos barcos ao ca-
pitai da empresa (uma for-
ma de associação), mas is-
so parece impraticável, uma
vez que o valor das embar-
cações (cerca de 384 mil dó-
lares — CrS 2 milhões e 265

mil — cada) os tornariam
majoritários.
CONVÊNIO TEMPORÁRIO

A forma estudada atual-
mente, e que parece mais
viável, segundo fonte auto-
rizada da Sanpesca, é o es-
tabelecimento de um convè-
nio pelo qual os barcos se-
riam incorporados à empré-
sa, mas com prazo estabe-
lecido para devolução. Esta
seria a ímica maneira de
participação de capital es-
trangeiro no empreendi-
mento subvencionado pelo
Governo através de incentl-
vos fiscais. A mesma fonte
acrescenta que aguarda-se
no momento a vinda dos di-
rigentes do grupo chinês a
Santos.

A pretensão inicial da
Sanpesca era adquirir atra-
vés de compra direta os
barcos chineses, mas isso
tornou-se impossível porque
eles já são usados, e nesse
caso, a legislação brasileira
obriga a aquisição de três
embarcações nacionais, para
cada uma importada. Outro
obstáculo foi o preço da via-
gem de Formosa até Santos,
qire ficaria em cerca de Cr.
674 mil — 100 mil dólares,
uma vez que os barcos le-
variam dois meses e meio no
mar. Cada uma das embar-
cações tem capacidade para
150 toneladas de pescado? o
que lhes dá alto Índice de
produtividade pelos dias de
auto-suficiência no mar, on-
de inclusive faz-se a indus-
trialização do produto, se
for o caso. Atualmente, ape-
nas dois barcos, similares
operam em Santos: um da
Taiyo e outro da Impesca-.
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. IMPORTAÇÃO7 HXPOMAÇÃO
Cova Leite cíoi El fadai Unido» _a Américo,

Canoa1 ó . Grande. Logoi

L

f~ "ALIANÇA" 1
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ALIANÇA S. A. - RIO DE JANEI RO jijj

II EUROPA Av- Venezuela, 3 - 16.° ao 19.° andar - Caixa Pos.al 588 - ZC-00 1

j. 1M_______L TeL 223-1975 -Telex 714 - SINARIUS - Telegr.: SINARIUS |||

«|M_NkJ MEMBRO DAS CONFERÊNCIAS ____

j 1 DATAS DE 'SAÍDA DATAS DE CHEGADA j'',i| JèlÊSf
\'\l L/A-1: EXPRESSOS VIAGEM Paranarjuii 5anto» Anlu.rpi. Rotlordaro Bremen' Haniburrio 11 «8 _
;;j| '¦flamengo'' ~~... ...."üííínã ~íõ_"" 

~7_T~ _ —— ii ^ tjHWP| |Wr
!| "MARINGÁ"  13F74NA 10.7 13.7 - - 28-7 „]¦_ II

II "FLAMENGO"   18F.74NA 10 13.8 - - 288 31.8 |!|,|l

| "COPACABANA" ..'  18E74NB 2C.6 12.6 5.7 8.7 , :. - ' 
ir II

lljl "OLINDA" ..: ., 1ÍS74NB ' 21.6 - 26.6 . 13.7 17.7 - II V"COPACABANA" 
..,............_ ,_9F74NB VUI 16_8  , 

59 , II Solda, 
poro COSTA LESTE DOS ESTADOS

II t/A-4: NORTE DO BRASIL VIAGEM Racife Cabedelo Natal Fortaleza São luil Antuérpia Rotterdam Bremen 
£ 

Hamburgo^ II ' 
UNIDOS 

PA AMÉRICA

lllll "COSMOKRAT' .¦'..;';.;;. 1IN74N' 18.5 
~ 

28.5 12_ ísl 18.6 evtl 3.7 7.7 10.7 I I W
| "STU1TGART"  |N7JN 18.7 22.7 26.7 28.7 1.8 17.8 20:8 23.8 ^7.8 II .
II "KASSEL"  ItWI 18.8 22.8 26.8 28.8 1.9 17.9 . 20.9 23.9 27.9 I

"STUTTGART" 2N74N 18.9 22.9 26.9 28.9 U0 17.10 20.10 23.10 27.10 II

III l/A;^_SUl 
D0 B"ASIL VIAGEM Bueno, Air., Rio Grande Porto Alegr. Itaiaí 

Salvador Antuérpia Rolt.rdam Bremen Hamburgo jl V 
/ „M|NERVA.. ymloí i/.,.6/¦• _!_>.'«

]j|| "SERRA VERDE" '....".?.'.'." 
~6S7AN~ " "-~ ~ 

206^ 
'~'l-_~~ 

'- evtl 12.7 15.7 
" 

- 
"lB.7 

II . Ri° 29-0674 29-06-74

II "SERRA DOURADA"  6S74N 87 17 - - • 3.8 6.8 9.8 12.8 II New york, Philadülphia, Baltimore
"COSMOPOtIT"  10S74N 18.8' 128 5.B 14.7 - 7.9 10.9 13.9 16.9 II vy

• :I "COSMOKRAT"  12S74N _ 2 9 24 8 8.9 28.9 1.10 4.10 7.10 Im ¦ 
— "MOSQUEIRO" Sinto, O9-07-74 10-07.74

II 'SERRA DOURADA"  7S74N - A.]0 26.9 10.10 - 30-'° 2-n 5'M 8-" l!|| I Rio 08.7-74 08-07-74

II ______ || New York, Phüadílphia, Baltimore
II LINHA IBÉRICA VIAGEM Paranaguá Santoi Salvador liíboa Leixõa» Bilbao II . ,
II |;u| Paranaguá 15-07-74 16-07-74
|| "COSMOSTAR"  OI74N 25 6 20 6 2.7 15.7 18.7 21.7 l;|||l . »NETUNO" Sanlos 1707-74 18-07-74
|| "COSMONAUT"  13I74N 10 8 30 7 17.8 , 30.8 . 2.9 5.9 |.;,;| i Rlo 19-07-74 1907-/4
]!| "COSMOSTAR"  10I74M 28.8 18.8 4.9 17.9 20.9 23.9 Ili;!! ., v_. p,,luj»|„hij Ballimore
III . 

"COSMONAUT"  UI74N 10.10 30.9 17.10 
30K> 3^n 6^n | 

I «^ New Y-rk, Pl.ilac_lphia. Baltimore

II l/A-2: CENTRAL DO BRASIL VIAGEM South- |..i||
| Paranaguá 

Santoi Vitória Salvador Mateió La Havr. ampton Hull Antu.rpia Rotterdam B.rmen Hamburgo II 
Soidoi poro CANADA t G8 LAGOS

III "SERRA AZUL"  2C74N 
23.6 16.6 

.26.6 evll 
~ ~ 

-" . - - 15.7 18.7 21.7 24.7 | I W — ~~~

||| "SEPRA BRANCA"  2,"74N 12 7 2 7 - 17 7 20.7 2.B 5.8 7.8 10.8 13.8 - II

"SERRA AZUL" .*... 3C74N 10.9 2.9 - 15.9 - 30.9 2.10 6.10 9.10 - lljll 
Paranaouá

II "SERRA 
BRANCA" 3C74N 2.10 22.9 8.10 23.10 25.10 28.10 31.10 || "VAI DE CÃES" Santo

III l/A-': UNHA VIAGEM Bueno, Air.s Rio Grand. Paranaguá Santo, Salvador La Havra Dunk.rqua Rotterdam liverpool | I 
Montreal Toronto, cTeveland

|.' ANGLO-FRANCESA |!r,| Milwauke.
!| 

'ANA LUISA" '... 9U74N 96 46 1.6 13.6 28.6 30.6 4.7 7.7 | I l J Paranaguá
II "PETRÓPOLIS"  24U74N 23 6 20 6 27 6 30.6 5.7 25.7 27.7 - 30.7 I í|l T" "P.TEIXEIRA" Santos
|| "ALPINA"  15U74N 5.7 8.7 12.7 16.7 21.7 7.8 10.8 - 13.6 

||l 9.ÍQ
L|III "SERRA VERDE"  7U74N - 23.8 26.8 29.8 4.9 19.9 21.9 - 25.9 l:.'|l ———

Hll "PETRÓPOLIS"  25U74N 11.9 14.9 . 17.9 21.9 27/?  11.10 '410  I': j v a Sp^kai

|| l/A-3: ESCANDINÁVIA VIAGEM Itajai Paranaguá Santo, Salvador Hutl Bergen Norra9- Aarhua Cope- Got.m- Malmoe Rotlock Odynia E»to- Halsinqi» I 
| ___f____

II Oslo sundby , nhagua burgo eolímo II 
•^SLS—

| "ARPOADOR"  5B74N - 12.6 4.6 15.6 27.6 2.7 4.7 .6.7 8.7 evll evtl evtl evtl 10.7 - II ^

i "AMARAiINA"  12B74N ' 18.7 10.7 - - ' 4.8 S.8 a.B evtl evll evtl evtl 11.8 13.8 I I
li "BOTAFOGO"  12B74N - 29.7 22.7 4.8 — . 19.8 22.8 24.8 evtl evtl evtl evtl 27.8 33.8 I ji I
li "ARPOADOR"  6B74N - 29.8 22.8 4.9 - 19.9 21.9 . 23.9 24.9 evtl evtl 26.9 28,9 30.9 - I

"AMARAUNA" 
 13B74N 29.» 22.9 4.10 - ' 

19.10 21.10 23.10 25.10 evtl evtl _M0 29.10 31.10 I Vi/
I 

__________  
— 

Mi V V . _ _
I  Ijljll '»>«-»!>»» jihii-Iiiii»- ê»tM»-4 y

Participando de forma expressiva no transporte
de cargas em toda a imensa costa brasileira, a
Libra se orgulha de estar contribuindo efefiva-
mente para a integração nacional.

EUROPA
BRASIL
ARGENTINA
-O

DATAS DE 
'SAÍDA

L/A-1: EXPRESSOS VIAGEM Paranaguá Santo,
"FLAMENGO" 

17E74NA 10.6 13.6"MARINGÁ" 13F74NA 
10.7 13.7"FLAMENGO" 

18E74NA . 10.8 13.8"COPACABANA".." 18E74NB 
?C6 12.6"OLINDA" ;..: 1ÍS74NB ' 21.6 . 26.6"COPACABANA" 

. . .¦ 19F74NB 11.8 16

l/A-4: NORTE DO BRASIL VIAGEM Racife Cabedelo Natal
"COSMOKRAI" 

1IN74N 18.5 28.5 12.6"STU1TGART"  1N74N 18.7 22.7 26.7"KASSE1" 1N74N 
18.8 22.8 26.8"STUTTGAR1" 

2N74N 18.9 22.9 26.9

L/A~5-.',5LIL: DO BRASIL VIAGEM Bueno, Alre, Rio Grande Porto Alegr.
"SERRA VERDE" 6S74N _ 20.6' 10.6"SERRA DOURADA" 6S74N - 87 1.7"COSMOPOIIT' 

10S74N 18.8" 12.B 5.8"COsMOKRAT" 12574N - 2 9 24.8'SERRA DOURADA" 7S74N - 4.10 26.9

LINHA IBÉRICA VIAGEM Paranaguá Santo,
"COSMOSTAR" 9I74N 25.6 20.6"COSMONAUT" 

13I74N 10.8 30.7"COSMOSTAR" 10I74N 28.8 1"COSMONAUT" UI74N 10.10 30.9

l/A-2: CENTRAL DO BRASIL VIAGEM
P_r_nagu_ S.>iito*. Vitoria Salvador

"SERRA AZUL" 2C74N 23.6 16.6 26.6 evtl"SEPRA BRANCA" 2"."74N 12.7 2 7 17.7"SERRA AZUL" .'... 3C74N 10.9 2.9 - 15.9"SERRA BRANCA" 3C74N 2.10 22.9 8.10

L/A-6: LINHA VIAGEM Bueno, Aires Rio Grand. Paranaguá
ANGIO FRANCESA

'ANA LUISA" '... 9U74N 9.6 4.6"PETRÓPOLIS" 
24U74N 23.6 20.6 27.6"ALPINA" 15U74N 5.7 8.7 12.7"SERRA VERDE" 7U74N - 23.8 26.8"PETRÓPOLIS" 
25U74N 11.9 14.9 17.9

l/A-3: ESCANDINÁVIA VIAGEM Itajai Paranaguá Santo, Salvador Hutl

"ARPOADOR" 5B74N 12.6 4.6 15.6 27.6"AMARAiINA" 
12B74N 

' 
18.7 10.7 - -

"BOTAFOGO" 
12B74N - 29.7 22.7 4.8"ARPOADOR" 6374N - 29.8 22.8 4.9"AMARAUNA" 
13B74N 29.9 22.9 4.10 -

Av. Rio Branco, 25 - 15.° andar - Telefone PABX 223-2017
Endereço telegráfico: "LIBRANAVE" - "Telex 031-163"

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

NIFM/lrl-.!.
FARTIDAS E CHEGADAS x

UNHA BRASILEIRA SERVINDO ÀS AMÉRICAS
Chegado, de PORTOS DA COSTA LESTE

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
DOS

Chegada Saída
"AMAZÔNIA" , Santos 22-06-74 2306-74

New York, Phíladslphia, Ballímore

Paranaguá 25-06-74 26-06-74

Chogada S.idk

•í
"MINERVA"

"AMAZÔNIA"

"MOSQUEIRO"

"DIANA"

S. ntos
Rio

Santos

Rio
Santos

No porto
17-06-74

16-06-74
24-06-74

17-06-74 23-06-74

2606-74 06-07-74

13-07-74
06-07-74

20-07-74
12.7-74

SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADÁ e CANADÁ/BRASIL DIRETO
I

Chtgad*

19-06-74 1906-74
0307-74 04-07-74
050774 06-07-74
Delroit, Chicago,

2707-74 28-07-74
29-07-74 30-07-74
31-07-74 01-08-74

Chegados do CANADÁ E GR- LAGOS

Chegada Saida

"PEDRO TEIXEIRA"

"NETUNO"

Rio
Santos

Santos
Rio

20-06-74 24-06-74
14-06-74 I906-74

l
II
i

03-07-74 08-07 74
09-07-74 1I-07-74

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MASITIMA

NEnMrlXR
Sede; Monou,: «uo Guilherme Moreiro, 181 - Teli., 20250 -

20253 - Guanoboro; Departamenlo de Angarioçâo de Cargo *

Av. Pre,. Vorgo,, 482. solos 907/910, Tel,.: 223-0988

243.381 - 243-7381 - End. Teleg. Nttumorio• Sóo Paulo:

Filial - Proço dn Republico. 180/6.° andar - Tels.: 33-7673 a

33-9461 a Sontoi Filial - Rua Augusto Severo. 13. gnjpo> 14,

21 e 24 - Tel,. i 2-921S - 2 .525 - 2-3794 . Agente Geral no,

E.U. A.: Netumar Internationol Inc. 67, Brood Street - 26thFloor

NewYonV-NV a Agente Geral no Canadé SoguenoyShipping

Ltd.: 1060 Univewry Stre-t. Montreal 101 P.Q. - Conadó.

4-
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^_^__....^__....«c_.....^-_....^--....-^--..
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.Wendtts de
soja voltam
ao normal

Sexta-feira, 21/6/74 D 1-° Caderno ECONOMIA/PORTOS E NAVIOS - 15

Inflação faz Franca
elevar taxa de juros

Aopsíir cia continuação da
baixa de preços no morca-
do internacional, as expor-
tações brasileiras de soja
retomaram, a partir do ini-'"cio do mês, o ritmo normal' 
esperado para essa época do

" ano, elevando o total de
vendas registradas na Cncex

" para a presente safra a 1
milhão 200 mil toneladas de
grãos e 700 mil toneladas de
farelo e torta.

O aceleramento das ven-
„,das está sendo atribuído por

técnicos do setor à aproxi-
„,,mação da entrada da soja

americana no mercado in-
..ternacional — "se os pro-
¦. .dutores não venderem ago-

ra, não vão vender mais"
¦— e à redução do ICM nas
exportações do produto, em
vigor desde o final do mês
passado.

PREÇOS

Ontem, a soja em grãos
fechou no mercado de Ro-
terdã a 226,50 dólares CIP
por tonelada. Deduzidos os
custos de fretes e transpor-
tes, de 42,35 dólares por to-
nelada, resulta uma cotação"FOB de 184,35 dólares, que
é quanto os produtores po-

..derão receber. Esses preços
são 30% inferiores aos re-

... gistrados em fevereiro e um
pouco mais da metade dos
obtidos em agosto do ano
passado.

Desde o mês de abril as
cotações vêm oscilando en-
tre 180 e 2Ó0 dólares por to-
nelada POB, nivel que os
técnicos acreditam seja
mantido i.té a entrada da
soja americana no merca-
do internacional, prevista
para agosto/setembro pró-' ximos.

¦ Para este ano, está pre-" "vista a exportação de 2 mi-
lhões a 2 milhões 500 mil".toneladas de soja em grãos,
e 2 milhões de toneladas de

.,"farelo e torta. Caso seja
mantido o ritmo de vendas
verificado desde o principio

.... de junho, dizem os técnicos,
não haverá problemas para

.o.colocar em tempo a soja em
grãos. O farelo não tem a

-. i, mesma urgência, e será ven-
"dido até q. final do ano.

IAA recusa
proposta de
exportação

O Instituto do Açúcar e
—do Álcool — IAA — não

aceitou as propostas de
compra apresentadas ontem
para 22 mil toneladas de
açúcar demerara a serem

' colocadas no mercado pre-
ferencial norte-americano.
Nenhuma das cinco empre-
sas presentes na concorrên-
cia pública, realizada na se-
de do IAA, ofereceu preçosconsiderados satisfatórios.

| O diretor do Departamen-
to de Exportação do Insti-
tuto, Alberico Teixeira Lei-
te, disse que não tem data
marcada para nova licita-" 
ção, e que está estudando a
possibilidade de realizar

\ vendas diretas às refinarias
norte-americanas.

' 
ANULAÇÃO

! O maior preço oferecido
ontem foi de 527 dólares por

, tonelada, 50 dólares a me-
nos do que o IAA conse-
guiu numa concorrência
realizada na segunda-feira

T>assada para a venda de 21
mil toneladas do mesmo
produto, também para o
mercado americano. Como
não houve nesse intervalo
nenhuma queda das cota-

, -ções que justificasse a dife-
rença, o Instituto preferiu
anular a concorrência, ad-
mltindo a possibilidade de

, .passar a negociar direta-
' "mente com a indústria açu-
' 'careira dos Estados Unidos.

Paris tUPI-AFP-JB) — A
França elevou ontem sua taxa
de juros ao nivel sem precedcn-
tes de 13%, numa tentativa de
diminuir a inflação.

O Banco da França infor-
mou que entrou imediatamente
em vigor a taxa de desconto de
11 a 13%, também um recorde.

INFLAÇÃO

A medida foi adotada uma
semana depois que o novo Pre-
sidente Valéry Giscard d'Es-
taing, determinou restrições br-
çamentárias e aumentos dos im-
pontos para as empresas e para
as rendas pessoais, numa ten-
tativa de diminuir a taxa-infla-
cionária que já alcança 18% ao
ano.

A taxa de desconto do Banco
da França ajudará a diminuir a
inflação ao aumentar a taxa de
juros e tornando ainda mais di-
ficeis os empréstimos e os gas-
tos.

O aumento da taxa decre-
tada pelo Banco é o mais ele-

5 FROTA 5
I. OCEÂNICA 5
4 .BRASILEIRA^

ÁW "A MAIS %A
_•*" MODERNA FROTA ^m.

0 PARA O ORIENTE': ™À

Serviço regular •
de cargas À

WÁ entre BRASIL e . R
JAPÃO via é

ÁFRICA DO SUL, rÂ
SINGAPURA, K

HONG KONG W
KEELUNG. rÁ

Também aceitamos K
_4 cargas para f.

(NDIA, PAQUISTÃO, §
TAILÂNDIA, VA
AUSTRÁLIA, K

NOVA ZELÂNDIA ê
FILIPINAS. £

I CARREGANDO
NO RIO

"FROTASANTOS"

. 18 de julho

DESCARREGANDO
NO RIO

"IOANNA"

28 de junho
"OCEAN HAPPINESS"

9 de julho
"FROTASANTOS"

17 de julho
"FROTARIO"

9 de agosto

(p

IIlè ^M_l

i COMPANHIA
EXPRESSO
MERCANTIL

Av, Rio Branco, 25
10." andar

Tel.: 223-2130Tel.: 223-2130 WAáÊ

^V*-**»**>

CL%Â\ MOOREMcCORMACK'¦_^__ ////tí 
INCORPORATED

Procedente do Norte
Descarrega

MORMACDRACO ÍNew York)
Junho, 27

Procedente do Sul
Carrega

MORMACtYNX (Buenos Aires)
Julho, 8

New York - Philadelphia (Norfolk - Ballimqre)
Optional

* 
MOOP^McteOBMACK¦>

r i- " 
/{NAVEGAÇÃO S.A.)

-, Agentes Gerais lio Brasil
Av.-.Rio Brartco,':2'à^7"°*áncfêr - Tel.: 243-0910

vado já registrado. Antes, o
Banco da França reajustou a
texa de desconto de 0.5%, de
um modo geral. A taxa de juros
de 13% converte-a.na mais'alta
da Europa, Na Grã-Bretanha, a
taxa é de 12,5%.

EMPRÉSTIMOS

O Banco Central aumentou
simultaneamente a taxa de ju-
ros dos empréstimos paralelos
de 12,5 a 14,5%. A medida tór-
nará mais difícil para os empre- -
sários solicitar dinheiro em-
prestado para investimento, um
dos objetivos do Governo para
desestimular as inversões.

A taxa de juro sobre os em-
préstimos para as exportações
destinadas a países que não per-
tencem ao Mercado Comum per-
manecerá invariável, de 4,5%.
Esta taxa, em - particular, se
:mantém baixa para estimular as
exportações para que ingressem
as divisas de que tanto o pais
necessita.

Industriais aplaudem a
manutenção do incentivo
às exportações do Brasil

Porto Alegre, São Paulo e Brasília (Sucursais)
— Tiirnm-psários brasileiros aplaudiram ontem a de-
rjjfo do Governo em manter a po'iticà de incentivos
ps exportações de manufaturados.

Industriais do calçado, no R'b G>-ande do Sul,
afirniárh qui a decisão "confirma o que o Gover-'
ro vem fazendo pelo produto brasileiro". Para a
F-d°ração e. Centro das Indústrias de São Paulo, a
atitude do Governo "é a mais correta",

Ó chefe do Departamento de Comércio Exte-' r-orda Fiésp/Ciesp, economista Benedito Almeida, \
acha que ''o Brasil não se deve intimidar com as
ameaças .è represálias externas que visam restrln-

-gir e.onerar seus produtos de expoitação.
O diretor técnico da FENAC, no Sul, lembrou

• que agora mes>iio estão em Washington funciona-
rios brasileiros' defendendo a posição do calçado
nacional' junto ao Tesouro norte-americano, ao la-
do de representantes da Associação Comercial e In-
dustrial de Novo Hamburgo (ACI).

O Presidente Ernesto Geisel receberá hoje os
Ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, e da
Indústria e do,Comércio. Embora não,haja infor-
mações oficiais sobre o assunto a ser tratado, acre-
dita-se que será relacionado com as medidas toma-
das pelo CDE de incentivo às exportações de manu-
faturados.-

Leia editorial "Aposta tia Expansão"

Cepal vê queda nos preços,
dos produtos da A. Latina:;

Santiago do Chile (AP-JB) — A
Comissão Econômica das Nações Uni-
das para a América Latina (CEPAL)
revelou ontem que os preços de algu-
mas matérias-primas da região dimi-
nuíram nas últimas semanas e que
poderá haver uma queda mais gene-
ralizada.

A Comissão destacou ainda a "ur-

gente necessidade de. realizar uma re-
visão profunda no sistema de relações
entre os países em desenvolvimento e
os subdesenvolvidos".

EFEITOS

Entre os produtos que, compara-'
tivamente, estão nessa situação, o re-
lator citou as matérias-primas agrico-
Ias em geral, e o trigo e o cacau, em
particular.

A Cepal considera que os efeitos
de uma queda seriam tão graves
quanto os aumentos de preços, que em
muitos casos compensariam somente
em parte os aumentos de preços de
produtos manufaturados.

Indica que entre os paises que em
1973 participaram menos no auge dos
bens primários se destacaram os cen-

tro-americanos. Costa Rica, El Salva-,
dor, Nicarágua e República Domini»
cana foram ligeiramente beneficiados^
Na Guatemala e Honduras, houve um;
estancamento e, no Panamá, a situa-1
ção piorou. 4

Acrescenta que a situação é mais
grave nos paises que dependem em.'
maior grau de importação de petró-í
leo, como Honduras e Panamá ou dè
alimentos, como Costa Rica, Salvador
e Honduras.

MERCADO COMPRADOR

Porto Alegre (Sucursal) — "A cri-
se de matérias-primas é uma mentira
para os países subdesenvolvidos; o que
existe para esses paises é uma crise
de preços para os produtos primários
por eles produzidos, que são formados
nos mercados compradores, dos países
industrializados".

O. professor do Centro de Capacl-
tação Prófissional-da-Organização dos
Estados Americanos (CICOM), Sr. José
Maria Werneck, defendeu ontem esse
ponto-de-vista durante reunião-almo-
ço da Associação dos Dirigentes de
Vendas do Brasil, seção Porto Alegre.

A Emaq lança mais um Lloyd
O SANTARÉM,
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A Emaq está lançando o Lloyd Santarém}
.segundo navio de uma série de três,

sob encomenda da
Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro.

O Lloyd Santarém, que irá operar na
Costa do Pacífico, é.o 286u casco

lançado pela Emaq. Mais três
&'!J cargueiros de 8.000 TDW e dois

granelciros de 35.000 TDW,
contratados pelo Lloyd, acham-se em

construção nos estaleiros da Praia
da Rosa.

O Lloyd Santarém apresenta as
seguintes características principais:
Comprimento total 142,00 m
Boca moldada
Calado máximo
Deadweight
Velocidade
Raio de ação

19,40 m
8,00 m

8.000 TDW
18 nós

12.000 milhas

O Lloyd Brasileiro e a Emaq, com
o apoio financeiro da SUN AMAM, órgão

do Ministério dos Transportes,
contribuem assim para a maior

participação da Bandeira Brasileira no
Mercado Geral de Fretes Marítimos.

QIQÍOIO
ENGENHARIA E MÁQUINAS S.A.
Praia da Rosa, 2 - Ilha do Governador - GB.
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Às isenções para
os bens de capital

A isenção ãos bens ãe capital, do Im-
posto sobre Produtos Inãustriálizaàos

1 (IP1) e sobre Circulação âe Mercadorias
(ICM) 7ias venáas internas parece ser a
solução mais adequada para dar ao setor
condições viais favoráveis de reinvesti-
mento, diante ãas necessidades ão pais .
em relação a máquinas e equipamentos.
A colocação em prática âessa nova siste-
mática, que corresponáerá a uma quase
exportação, âeverá ser simultânea com a
ampla revisão ãe toâo o atual sistema ta-
rifário. A previsão é ãe que até o final ão
ano esteja revista e aprovada a nova Ta-
rifa Aduaneira do Brasil. A importação
ãe máquinas e ãe equipamentos estima-
da para este ano é ãe 4 bilhões âe áóla-
res (CrS 26 bilhões 720 milhões). O au-
mento ãas compras no exterior desses
equipamentos tem sido crescente nos ul-
timos anos: passou de 25,1% do total das
importações realizadas em 1962 para
praticamente 40% no ano passado.

A existência ãe capaciãaãe ociosa
sempre foi xima constante na ináústria
brasileira ãe bens ãe capital. Somente a
partir âo ano passaáo foi que o setor co-
meçou a demonstrar sintomas âe esgo-
tamento ãa capaciãaãe ociosa, evoluinão
vara o pleno aproveitamento ãa capaci-
âaâe instalaâa e evidenciando, inclusive,
problemas de prazos âe entrega em vários
ramos. O primeiro raciocínio, no caso, se-
ria ãe que âeveriam ser mantiâas as fa-,
ciliâaâes para a importação desses bens,
com vistas a superar a possível rigidez,
âe curto prazo âa oferta interna. Mas
uma análise mais profunâa inãica que o
setor não ampliou a capaciãaãe instala-
âa nos últimos anos, âeviâo exatamente
à escassez ãe encomenãas, o que não mo-
tivou no sentião âe novos investimentos.

Além áos benefícios ãecorrentes ãa
isenção âo IPI e ão ICM poder-se-ia pen-
sar, ainda, na isenção ou redução âo Im-
posto âe Renãa anual a pagar, pelo pe-
rioão âe âois anos, por exemplo, âesâe
que a empresa comprove a incorporação
no seu ativo real âe, no mínimo, âuas ve-
zes o valor âo benefício recebião. Para
isso, áois pontos âeveriam ser observa-
ãos: que o apoio fiscal, assim como os in-
vestimentos oficiais se âestinem exclusi-
vãmente à proâução âe bens que tenham
siâo consiâeraãos ãe elevaãa prionâaâe
para o âesenvolvimento âo parque indus-
trial nacional, e que a empresa promo-
tora desses investimentos possua, no ma-
ximo, 1/3 do capital sem direito a voto
sob controle de não resiâentes no país,
e que essa participação estrangeira no
investimento seja efetivaâa em espécie.

A montagem ãe um mecanismo ães-
sa orâem viria complementar as âecisões
já aãotadas pelo Governo ãe apoiar a
ináústria nacional âe bens âe capital.A
explicação está em que a complementa-
ção ão processo ãe inâustrialização ão
país, com a integração vertical âo par-
que industrial e a eliminação ou atenua-
ção ãe um ãesequilíbrio marcado pela
âeficiência dos segmentos pesados da
indústria ãe equipamentos, passa a re-
presentar um objetivo já denominado ãe
crucial para a.continuiâaáe ão áesenvol-
vimento econômico âo país. Sabe-se que,
segunão alguns áaãos referentes ao ano
passaáo, a ináústria nacional âe bens ãe
capital sob encomenâa participa, no se-
tor secunâário, com 46% do total ão con-
sumo âo país. Um objetivo é elevar essa
participação para 60% em 1978, com a
conseqüente reâução âa importação. Em
outras palavras isto quer âizer que o va-
Ior ãa proâução nacional passaria ãe 539
milhões âe ãólares (CrS 3 bilhões 600
milhões) em 1973 para 1 bilhão 600 mi-
Ihões ãe ãólares (CrS 10 bilhões 668 mi-

, Ihões) naquele ano.
A criação âa Mecânica Brasileira

S/A. (Embramec) vai representar mais
um passo nesse sentião. Já se sabe que a
Prensas Schuller do Brasil será a primei-
ra empresa a contar com a participação
acionária — 4% — âa Embramec. Isso
vai acontecer logo que o seu Conselho
aprove as suas normas operacionais. Mas
isso só não basta. O financiamento ão ca-
pitai âe giro, em conãições especiais, âe
até 30%, âo valor das compras ãe máqui-
nas, equipamentos, aparelhos e instru-
mentos âe proâução nacional ãestinaâos
à implantação, ampliação e moãerniza-
ção ãe empresas é outra exigência.

Pelo mercado

Poucas empresas faturam o equiva-
lente a mais âe 1 milhão ãe dólares (CrS
6 milhões 680 mil) por dia no Brasil. Uma
delas é a Socieâaâe Algoàoeira âo Nor-
ãeste Brasileiro S/A. (Sanbra), que fa-
turou exatamente 1 milhão 267 mil âó-
lares (CrS 8 milhões 469 mil) por âia no
exercício finâo em 28 âe fevereiro, segun-
do o seu balanço que está sendo agora
divulgaáo. Para o ano, o faturamento fi-
cou em CrS 3 bilhões 91 milhões, o que
eqüivale a 462 milhões 455 mil ãólares.
Com relação ao lucro líquiâo, o resulta-
ão foi de'CrS 56 milhões 126 mil, tendo
os investimentos no exercício atingido a
CrS 90 milhões. Mas o relatório da em-
presa não se restringe às suas operações;
ele é uma verdadeira análise âa situação
agrícola âo país no ano passaáo, ao tem-
po em que faz algumas sugestões sobre
a necessiãaãe ãe se estimular algumas
culturas, como a âe soja, amendoim e de
algodão.

~U-

Leite reidratado começa por São Paulo
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Paulinelli preside a primeira reunião do Conselho de Abastecimento

Conab fará mudanças na
Cobal Sunab e Cibrazem

Brasilia (Sucursal) — O
presidente da Cobal, Sr.
Mário Ramos Vilella, no-
meado ontem secretário-
executivo do Conselho Na-
cional de Abastecimento
(Conab), devendo, inclúsi-

ve acumular as duas fun-
ções, afirmou ontem que a
¦implantação do novo órgão
não significa, a curto pra-
zo, mudanças estruturais no
setor de abastecimento, em-
bora fatalmente ocorram re-
definições nas atribuições
de entidades como a Sunab,
Cobal e Cibrazem.

Na ocasião, abordado so-
bre o problema da impor-
tação de carne, acrescentou:
— a importação de carne
bovina, durante a entres-
safra, ainda é apenas uma
alternativa de que dispõe, o
Governo para evitar a es-
cassez do produto. A esto-
cagem de carne está pre-
vista em 90 mil toneladas,
sendo 60 mil diretamente
compradas pela Cobal e 30
mil atiavés de íinanciamen-
tos do Banco do Brasil às
cooperativas.
COMO ESTA'

Para o secretário-executi-
vo do Conab, a estocagem

de carne ainda não atingiu
o nível desejado pelas au-
toridades econômicas, par-
ticularmente as 30 mil to-
neladas que estão a cargo
do Governo. Por isso, desta-
cou, está sendo realizado
um novo levantamento do
mercado, junto aos pecua-
ristas, uma vez que, até ago-
ra, a Cobal só conseguiu es-
tocar 6 mil toneladas, ou sè-

ja, apenas 20% das 60 mil

previstas no plano de esto-
cagem. Apesar das dificul-
dades, este número é três
vezes superior ao consegui-
do em período idêntico, no
ano passado.

Conforme explicou o Sr.
Mário Ramos Vilella, não
existe maiores preocupações
porque, além da estocagem
de 90 mil toneladas, que de-
verão estar completadas até
final de julho, ou, no máxi-
mo, em princípios de agosto,
o Governo possui uma reser-
va técnica capaz de aliviar
uma crise mais acentuada.
Ele não quis revelar o total
desta reserva por conside-
rar que a noticia poderia

provocar uma especulação
no preço da arroba do "boi

em pé."
O CONSELHO

Com a criação do Conab,
toda a política de preços
dos gêneros alimentícios
não industrializados será
definida no Ministério da
Agricultura, através de dis-
cussões amplas com os res-
ponsáveis pelas Pastas da
Fazenda, Transportes e Pia-
nejamento. No entender do
Sr. Mário Vilella, o Conab
vai agilizar os novos instru-
mentos criados pelo Presi-
dente Geisel na área agri-
cola, como o Compater e o
Concred.

i Definiu ainda como mui-
to importante a atuação do ,
Conselho como mecanismo
atuante na política de pro-
dução agrícola, para aten-
der às necessidades do pais
e de sua população no con-
sumo de gêneros alimentí-
cios de primeira necessida-
de. Alertou ainda para a
necessidade de o Brasil de-
senvolver sua produção
agropecuária de forma a
participar também i das ex-
cepcionais potencialidades
do mercado externo.

/_ _^
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COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

GEMEC - RCA - 200-74/094 - C.G.C. - 18.977.124/001

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A COMPANHIA FERRO BRASILEIRO comunica aos seus Acionistas, que a

partir do dia 24 de junho de 1974, serão, pagos os dividendos, à razão de Cr$

0 08 por ação (8% sobre o valor nominal de cada ação), aprovados pela As-

sémbléS Geral Ordinária de 30 de abril de 1974 e relativos ao exercfcio.de

1973.

HORÁRIOS: das 9 às 11 horas
das 14 às 16 horas

Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas

LOCAIS:
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
CAETÉ - José Brandão

Av. Nilo Peçanha n.° 26 - 6.° andar
Rua Libero Badaró n.° 293 - 15.° and. Conj. 15-D
Rua Goitacazes n.° 15 - 5.° andar
Av. Jair Dantas n.° 216 •

IMPOSTO DE RENDA:

Sendo a Empresa de Capital Aberto, os dividendos atribuídos aos Acionis-

tas possuidores de ações ao portador que não se identificarem, estarão su|eitos

ao desconto do Imposto de Renda na fonte, à razão de 10%.

Os dividendos atribuídos aos Acionistas possuidores de ações nominativas

ou ao portador, quando identificados, não sofrerão qualquer desconto de Imposto

de Renda na fonte, podendo, entretanto, esses Acionistas optarem pela tributa-

cão na fonte, à taxa de 10%, mediante manifestação por escrito no ato do re-

cebimento.
Os dividendos não reclamados dentro de 120 (cento e vinte) dias contados

da data da publicação da Ata da A.G.O. de 30/04/74 no "Minas Gerais de

24/05/74, sofrerão o desconto do Imposto de Renda na fonte como rendimento

dp beneficiário não identificado.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1974.

A DIRETORIA

CIA. FERRO BRASILEIRO

as.) Carlos Charnaux — Diretor Geral

Brasília (Sucursal). — Em sua primeira
reunião, ontem realizada, o Conselho Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), resolveu auto-
rizar a produção, somente „para o Estado de
São Paulo, do leite com 2% áe gordura, deno-
minado "leite reconstituído", produto que vai
custar ao consumidor Cr$ 1,30 o litro.

A comercialização do produto, entretanto,
depende da publicação no Diário Oficial de
portaria da Sunab regulamentando e expli-
cando as razões da atitude tomada pelo Go-
verno. Uma das causas da' medida foi a preo-
cupação das autoridades.em manter regular
a oferta de leite pasteurizado, durante a en-
tressafra, na região metropolitana de São
Paulo.

OS MOTIVOS

A decisão do Conab levou em considera-
ção também as condições peculiares do abas-
tecimento de leite natural em São Paulo du-
rante a entressafra, em particular a necessida-
de de se preservar a oferta de manteiga e dos
derivados de leite, além de que o abastecimen-
to do Estado é paralelamente realizado pelo
leite tipo B e outros mais elaborados.

Diante disso, e depois de mantidos con-
tatos com os empresários e produtores pau-
listas, os técnicos do Ministério da Agricultu-
.ra sugeriram ao Conab que fosse autorizada a
reconstituição de leite, a partir do leite em
pó, para o consumo humano e sua recombina-
ção com o leite natural, em mistura humoge-
neizada, desde.que atenda às exigências tec-
nológicas, bem como às normas estabelecidas
pela Divisão de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (DIPOA). O teor de gordura na
mistura do leite recombinado será de 2%, e
não 3%, como nos anos anteriores, e somen-
te será permitida adição de matéria gorda ori-
unda do próprio.leite.

.'t .':
OUTRAS REGIÕES

Nas demais regiões onde o abastecimento
de leite apresenta problemas, como é o caso
da Guanabara, os técnicos do Ministério da
Agricultura estão fazendo um completo le-
vantamento da situação, embora, no caso par-

. ticular do Rio, ainda não tenha sido constar
tado o déficit na distribuição do leite. He a
situação for agravada, a mesma medida pode-
rá ser adotada.

Com a liberação de se produzir o leite
reconstituído na região metropolitana de São
Paulo, as autoridades governamentais fecham
o ciclo de medidas a curto prazo destinadas a
evitar as crises no abastecimento durante a
entressaf ra. Anteriormente, já havia sido li-
berada a importação de 20 mil toneladas de
leite em pó reidratado e cinco de butter oil —•
matéria gorda — para a produção do leite ti-
po "C". A Cobal garante que não vai ocorrer
defasagens significativas entre a oferta e a
demanda de leite, a partir de agosto, época
em que de acentua a crise de produção leitei-
ra em função da má qualidade dos pastos e
estiagem.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA GUANABARA

EDITAL
Torno público que a chapa registrada para candidatos a Dele-

gados Efetivo e Suplente, do Conselho Regional de Medicina do

Estado da Guanabara, à eleição dos membros do Conselho Federal

de Medicina é a seguinte:

Para Delegado Efetivo —

DR. MATHEUS XAVIER MONTEIRO DE SÁ - carteira n.° 77?,

Para Delegado Suplente —

DR. ÁLVARO ALVES NOGUEIRA - carteira n.° 8.103.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1974.

(a) Dr. Álvaro Simão dos Santos Figueira

Presidente (p

ECISA
ENGENHARIA. COMÉRCIO E INDÚSTRIAS A

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

REG. GEMEC-R-71/2265

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem, em

Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 27 de iunho de

1974, às dez horas, na sede social, na Rua Senador Dantas, 74

— 12.° andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem

do Dia: ,-i' 
1.°) apreciar proposta da Diretoria para aumento do capital

social de Cr$ 53.001.000,00 (cinqüenta e três milhões e hum

mil cruzeiros) para Cr$ 54.061.020,00 (cinqüenta e quatro mi-

Ihões, sessenta e um mil e vinte cruzeiros), utilizando as seguin-

tes Reservas: Cr$ 749.460,98 - Reserva Especial - Decreto-lei

1260/73 - Aumento de Capital e CrS 310.559,02 - Correção

Monetária — Depósito a Prazo Fixo - Aumento de Capital, no

total de Cr$ 1.060.020,00 (hum milhão, sessenta mil e vinte

cruzeiros) como bonificação em ações:
2.°) alteração dos Estatutos Sociais;
3.°) decidir sobre o saldo à disposição da A.G.O. de 30-4-74;

4.°) interesses gerais.
A Diretoria lembra aos Senhores Acionistas que do acordo

com o disposto no § 10, do artigo 5, dos Estatutos Sociais, as

transferencias de ações nominativas ficarão suspensas a partir do

lerceir» dia útil consecutivamente anterior à data da realização

da Assembléia.
Finalmente, a Diretoria cm conformidade com o disposto no

§ 8.°, do artigo 5, solicita o comparecimento dos Senhores Acio-

nistas' à sede social, » partir desta data, até o dia 24 próximo,

munidos de suas cautelas, a fim de receberem do Departamento

de Ações, documento no qual se consigne o número de votos a

que terão direito, na Assembléia.
Rio de Janeiro, 18 de iunho dc 1974.

a) Donald Stawart Júnior
Diretor Vice-Presidente.
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Rede muda
pontes em
3 meses

Brasília (Sucursal) — O
presidente da Rede Ferro-
viária Federal (RFFSA),'
General Milton Mendes
Gonçalves, informou ontem
que dentro de três meses
estará completada a subs-
tituicão de todas as pontes
existentes na Ferrovia Rio-
Belo Horizonte, considerada
necessária para o melhor
rendimento operacional da
linha.

Acrescentou o General
Milton Gonçalves que até d
momento já foram coloca-
das quase 40 pontes, res-
tando apenas 14, cuja subs-
tituicão está sendo feita
dentro de um esquema que
não prejudique o transpor-
te de minério de ferro para
a Usina Siderúrgica de Vol-
ta Redonda e para o Ter-
minai Marítimo de Sepeti-
ba.

NECESSIDADE DE
ACESSOS

t— A substituição dessas
pontes — frisou — só pode.
ser executada com acessos,
ferroviários e, realmente, o
acesso a essas 14 pontes res-,
tantes está sendo um pou-
co difícil. Além do mais não

• é possível interditar um.
trecho ferroviário para
substituir determinada pon-.
te sem que o escoamento
do minério fique prejudica-
do.

É preciso dentro do equa-
cionamento do conjunto
Porto—Ferrovia—MBR (Mi-
nerações Brasileiras Reuni-
das, responsável pelo mine-
rio escoado pelo Terminal
de Sepetiba), elaborar um
programa de substituições
das pontes, de modo que a
sua execução esteja de açor-
do pelos responsáveis e-
usuários da ferrovia, ressal-'
tou o presidente da RFFSA.-

Revelou o General Milton*
Gonçalves que, enquanto as'
14 pontes restantes não fo-'
rem substituídas, os va-'
gões de minérios, cuja ca--
pacidade de carga é de 115'
toneladas, trafegarão pela
ferrovia com 20% a menos'
de sua capacidade. Isto, ex-'
plicou o General, é uma'
norma da Rede Ferroviária'
Federal como medida de se-
gurança, muito embora es-'
sas pontes não ofereçam
perigo. A substituição está^
sendo feita por serem de'
construção bastante antiga,
não comportando hoje

. a capacidade de 15 mil to-
neladas de um trem-uni-
dade.

PLANO FERROVIÁRIO 
'.

Informou ainda o presi-.
dente da RFFSA que o Pia-
no Ferroviário Nacional vai,
exigir a aquisição de 20 mil
vagões e 500 locomotivas,
diesel-elétricas, em parte a
serem fornecidos pela in-
dústria ferroviária nacio-,
nal, e o restante através de
compras no exterior em re-,
gime de concorrência inter-
nacional.

Assinalou, no entanto,
que a crise mundial por que
está passando a produção,
de aço pode prejudicar o
fornecimento de materiais e.
equipamentos ferroviários à
execução, no prazo estabe-
lecido, desse Plano. .

BID dá
empréstimo
à rodovia

Washington (UPI-JB) —
O Brasil ampliará e moder-
riizará a rodovia entre São
Paulo e Curitiba com a aju-
da de um empréstimo de 60
milhões de dólares (cerca
de Cr$ 400 milhões) conce-
dido pelo Banco Interame-'
ricano de Desenvolvimento
(BID).

A rodovia tem 400 quüô-
metros de extensão e as'
obras que se planejam per-
mitirão aumentar o volume
de transito em mais de uma
terça parte. O projeto orça-
rá em 210.7 milhões de dó-',
lares e inclui as seguintes
obras:

Construção de duas
pistas adicionais de transi-
to numa extensão de uns 137
quilômetros.

Construção de uma pis-
ta adicional de subida paia
veículos pesados era regiões
montanhosas, com uma ex-
tensão aproximada de 60
quilômetros.

Construção de duas
novas pontes e o reforço e
ampliação de outras em uso.

Repavimentação de di-
versos trechos da rodovia Sg
execução de várias obras,
complemen t a res.

O trecho São Paulo —¦
Curitiba e parte da Rodovia1
Federal BR-116 que tem
uma extensão aproximada'
de 4 400 quilômetros e cor-
re áo longo da costa atlan-
tica, desde Fortaleza, até
Jaguarão. na fronteira com
o Uruguai.a

mnmitmwm&tí
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As isenções para
os bens de capital

A isenção dos bens de capital, do Im-
posto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e sobre Circulação de Mercadorias
(ICM) nas vendas internas parece ser a
solução mais adequada para dar ao setor
condições mais favoráveis de reinvesti-
mento, diante áas necessidades do pais
em relação a máquinas e equipamentos.
A colocação em prática dessa nova siste-
mática, que corresponderá a uma quase
exportação, deverá ser simultânea côm a
ampla revisão de todo o atual sistema ta-
rifário. A previsão é ãe que até o final do
ano esteja revista e aprovada a nova Ta-
rifa Aduaneira do Brasil. A importação
ãe máquinas e ãe equipamentos estima-
da para este ano é ãe 4 bilhões de dóla-
res (CrS 26 bilhões 720 milhões). O au-
mento das compras no exterior desses
equipamentos tem sido crescente nos úl-
timos anos: passou de 25,1 % do total das
importações realizadas em 1962 para
praticamente 40% no ano passado.

A existência ãe capacidade ociosa
sempre foi uma constante na indústria
brasileira de bens ãe capital. Somente a
partir do ano passado foi que o setor co-
mecou a demonstrar sintomas de esgo-
tamento da capacidaãe ociosa, evoluindo
para o pleno aproveitamento da capaci-
dade mstalada e evidencianão, inclusive,
problemas de prazos de entrega em vários
ramos. O primeiro raciocínio, no caso. se-
ria de que deveriam ser mantidas as fa-
cilidaáes para a importação desses bens,
com vistas a superar a possível rigidez
de curto prazo da oferta interna. Mas
uma análise mais profunda indica que o
setor não ampliou a capacidade instala-
da nos últimos anos, devido exatamente
à escassez de encomendas, o que não mo-
tivou no sentido ãe novos investimentos.

Além dos benefícios decorrentes da
isenção do IPI e do ICM poder-se-ia pen-
sar, ainda, na isenção ou redução ão Im-
posto ãe Reiida anual a pagar, pelo pe-
riodo de dois anos, por exemplo, desde
que a empresa comprove a incorporação
no seu ativo real ãe, no mínimo, duas ve-
zes o valor do benefício recebido. Para
isso, dois pontos deveriam ser observa-
dos: que o apoio fiscal, assim como os in-
vestimentos oficiais se destinem exclusi-
vãmente à produção ãe bens que tenham
sião considerados ãe elevada prioridade
para o desenvolvimento do parque indus-
trial nacional, e que a empresa promo-
tora desses investimentos possua, no má-
ximo, 1/3 ão capital seni âireito a voto
sob controle de não residentes no país,
e que essa participação estrangeira no
investimento seja efetivada em espécie.

A montagem ãe um mecanismo des-
sa ordem viria complementar as decisões
já adotadas pelo Governo de apoiar a
indústria nacional ãe bens ãe capital. A
explicação está em que a complementa-
ção do processo de industrialização do
país, com a integração vertical ão par-
que industrial e a eliminação ou atenua-
ção de um desequilíbrio marcado pela
deficiência dos segmentos pesados da
indústria ãe equipamentos, passa a re-
presentar um objetivo já denominado de
crucial para a continuidade do desenvol-
vimento econômico do país. Sabe-se que,
segundo alguns dados referentes ao ano
passado, a indústria nacional de bens de
capital sob encomenda participa, no se-
tor secundário, com 46% do total do con-
sumo do pais. Um objetivo é elevar essa
participação para 60% em 1978, com a
conseqüente redução ãa importação. Em
outras palavras isto quer dizer que o va-
lor ãa produção nacional passaria de 539
milhões de dólares (CrS 3 bilhões 600
milhões) em 1973 para 1 bilhão 600 mi-
lhões ãe dólares (CrS 10 bilhões 668 mi-
lhões) naquele ano.

A criação da Mecânica Brasileira
S.A. (Embramec) vai representar mais
um passo nesse sentido. Já se sabe que a
Prensas Schuller ão Brasil será a primei-
ra empresa a contar corri a participação
acionária — 4% — da Embramec. Isso
vai acontecer logo que o seu Conselho
aprove as suas normas operacionais. Mas
isso só não basta. O financiamento do ca-
pitai de giro, em condições especiais, de
até 30% do valor das compras ãe máqui-
nas, equipamentos, aparelhos e instru-
mentos de produção nacional destinados
à implantação, ampliação e moderniza-
ção ãe empresas é outra exigência.

Pelo mercado

Poucas empresas faturam o equiva-
lente a mais de 1 milhão de dólares (CrS
6 milhões 680 mil) por dia no Brasil. Uma
delas é a Sociedade Algodoeira do Nor-
deste Brasileiro S A. (Sanbra), que fa-
turou exatamente 1 milhão 267 mil áó-
lares (CrS 8 milhões 469 mil) por dia no
exercido findo em 28 de fevereiro, segun-
do o seu balanço que está senão agora
divulgado. Para o ano, o faturamento fi-
cou em CrS 3 bilhões 91 milhões, o que
eqüivale a 462 milhões 455 viil dólares.
Com relação ao lucro líquido, o resulta-
do foi de CrS 56 milhões 126 mil, tendo
os investimentos no exercício atingido a
CrS 90 milhões. Mas o relatório da em-
presa não se restringe às suas operações;
ele é uma verdadeira análise da situação
agrícola do pais no ano passado, ao tem-
po em que faz algumas sugestões sobre
a necessidade de se estimular algumas
culturas, como a de soja, amendoim e de
algodão.

Leite reidratado começa por São Paulo Rede muda
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Paulinelli preside a primeira reunião do Conselho de Abastecimento

Conab fará mudanças na
CobaL Sunab e Cibrasem

Brasília (Sucursal) — O
presidente da Cobal, Sr.
Mário Ramos Vilella, no-
meado ontem secretário-
executivo do Conselho Na-
cicnal de Abastecimento
(Conab), devendo inclusi-

ve acumular as duas fun-
ções, afirmou ontem que a
implantação do novo órgão
não significa, a curto pra-
zo, mudanças estruturais no
setor de abastecimento, em-
bora fatalmente ocorram re-
definições nas atribuições
de entidades como a Sunab,
Cobal e Cibrazem.

Na ocasião, abordado so-
bre o problema da impor-
tação de carne, acrescentou:
— a importação de carne
bovina, durante a entres-
safra, ainda é apenas uma
alternativa de que dispõe u
Governo para evitar a es-
cassez do produto. A esto-
cagem de carne está pre-
vista em 90 mil toneladas,
sendo 60 mil diretamente
compradas pela Cobal e 30
mil através de financiamen-
tos do Banco do Brasil às
cooperativas.
COMO ESTA'

Para o secretário-executl-
vo .do Conab, a estocagem

de carne ainda não atingiu
o nível desejado pelas au-
toridades econômicas, par-
ticularmente as 30 mil to-
neladas que estão a cargo
do Governo. Por isso, desta-
cou, está sendo realizado
um novo levantamento do
mercado, junto aos pecua-
ristas, uma vez que, até ago-
ra, a Cobal só conseguiu es-
tocar 6 mil toneladas, ou se-
ja, apenas 20% das 60 mil
previstas no plano de esto-
cagem. Apesar das dificul-
dades, este número é três
vezes superior ao consegui-
do em periodo idêntico, no
ano passado.

Conforme explicou o Sr.
Mário Ramos Vilella, não
existe maiores preocupações
porque, além da estocagem
de 90 mil toneladas, que de-
verão estar completadas até
final de julho, ou, no máxi-
mo, em princípios de agosto,
o Governo possui uma reser-
va técnica capaz de aliviar
uma crise mais acentuada.
Ele não quis revelar o.total
desta reserva por conside-
rar que a notícia poderia

provocar uma especulação
no preço da arroba do "boi

em pé." s
O CONSELHO

Com a criação do Conab,
toda a política de preços
dos gêneros alimentícios
não industrializados será
definida no Ministério da
Agricultura, através de dis-
cussões amplas com os res-
ponsáveis: pelas Pastas da
Fazenda, Transportes e Pia-
nejamento. No entender do
Sr. Mário Vilella, o Conab
vai agilizar os novos instru-
mentos criados pelo Presi-
dente Geisel na área agri-
cola, como o Compater e o
Concred.

Definiu ainda como mui-
to importante a atuação do
Conselho como mecanismo
atuante na política de pro-
dução agrícola, para at:n-
der às necessidades do país
e de sua população no con-
sumo de gêneros àlimentí-
cios de primeira necessida-
de. Alertou ainda para a
necessidade de o Brasil de-
senvolver sua produção
agropecuária de forma a
participar também das ex-
cepcionais potencialidades
do mercado externo.
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Rio de Janeiro: Rua da Candelária, 60 -10." and -Tel.: 223-1627

COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

GEMEC - RCA - 200-74/094 - C.G.C. - 18.977.124/001

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A COMPANHIA FERRO BRASILEIRO comunica aos seus Acionistas, que a

partir do dia 24 de junho de 1974, serão pagos os dividendos, à razão de Cr$

0 08 por ação (8% sobre o valor nominal de cada ação), aprovados pela As-

sémbléia Geral Ordinária de 30 de abril de 1974 e relativos ao exercício de
1973.

HORÁRIOS: das 9 às 11 horas - Pessoas Físicas
das 14 às 16 horas - Pessoas Jurídicas

LOCAIS:
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
CAETÉ - José Brandão

Av. Nilo Peçanha n.° 26 - 6." andar
Rua Libero Badaró n.° 293 - 15.° and. Coni. 15-D
Rua Goitacazes n.° 15 - 5.° andar
Av. Jair Dantas n.° 216

IMPOSTO DE RENDA:
Sendo a Empresa de Capital Aberto, os dividendos atribuídos aos Acionis-

tas possuidores de ações ao portador que não se identificarem, estarão sujeitos
ao desconto do Imposto de Renda na fonte, à razão de 10%.

Os dividendos atribuídos aos Acionistas possuidores de ações nominativas
ou ao portador, quando identificados, não sofrerão qualquer desconto de Imposto
de Renda na fonte,'podendo, entretanto, esses Acionistas optarem pela tributa-

cão na fonte, à taxa de 10%, mediante manifestação por escrito no ato do re-
:ebimento.

Os dividendos não reclamados dentro de 120 (cento e vinte) dias contados
da data da publicação da Ata da A.G.O. de 30/04/74 no "Minas Gerais" de

24/05/74, sofrerão o desconto do Imposto de Renda na fonte como rendimento
de beneficiário não identificado.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1974.

A DIRETORIA

CIA. FERRO BRASILEIRO .

as.) Carlos Charnaux - Diretor Geral

Brasília (Sucursal) ¦— Em sua primeira
reunião, ontem realizada, o Conselho Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) resolveu auto-
rizar a produção, somente para o Estado de
São Paulo, do leite com 2% de gordura, deno-
minado "leite reconstituído", produto que vai
custar ao consumidor Cr$ 1,30 o litro.

A comercialização do produto, entretanto,
depende da publicação no Diário Oficial de
portaria da Sunab regulamentando e expli-
cando as razões da atitude tomada pelo Go-
verno. Uma das causas da medida foi a preo-cupação das autoridades em manter regular
a .oferta de leite pasteurizado, durante a en-
tressafra, na região metropolitana de São
Paulo.

OS MOTIVOS

A decisão do Conab levou em considera-
ção também as condições peculiares do abas-
tecimento de leite natural em. São Paulo du-
rante a entressafra, em particular a necessida-
de de se preservar a oferta de manteiga e dos
derivados de leite, além de que o abastecimen-
to do Estado é paralelamente realizado peloleite tipo B e outros mais elaborados.

Diante disso, e depois de mantidos con-
tatos com os empresários e produtores pau-
listas, os técnicos do Ministério da Agricultu-
ra sugeriram ao Conab que fosse autorizada a
reconstituição de leite, a partir do leite em
pó, para o consumo humano e sua recombina-
ção com o leite natural, em mistura hqmoge-
neizada, desde que atenda às exigências tec-
nológicas, bem como às normas estabelecidas
pela Divisão de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (DIPOA)'. O teor de gordura na
mistura do leite recombinado será de 2%, e
não 3%, como nos anos anteriores, e somen-
te será permitida adição de matéria gorda ori-
unda do próprio leite.

OUTRAS REGIÕES

Nas demais regiões onde o abastecimento• de leite apresenta problemas, como é o caso
da Guanabara, os técnicos do Ministério da
Agricultura estão fazendo um completo le-
vantamento da situação, embora, no caso par-ticular do Rio, ainda não tenha sido consta-
tado o déficit na distribuição do leite. Se a
situação for agravada, a mesma medida pode-rá ser adotada.

Com a liberação de se produzir o leite
reconstituído na região metropolitana de São
Paulo, as autoridades governamentais fecham
o ciclo de medidas a curto prazo destinadas a
evitar as crises no abastecimento durante a
entressafra. Anteriormente, já havia sido li-
berada a importação de 20 mil toneladas de
leite em pó reidratado e cinco de butter oil —
matéria gorda — para a produção do leite ti-
po "C". A Cobal garante que não vai ocorrer
defasagens significativas entre a oferta e a
demanda de leite, a partir de agosto, época
em que de acentua a crise de produção leitei-
ra em função da má qualidade dos pastos e
estiagem.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA GUANABARA

EDITAL
Torno público que a chapa registrada para candidatos a Dele-

gados Efetivo e Suplente, do Conselho Regional de Medicina do
Estudo da Guanabara, à eleição dos membros do Conselho Federa!
de Medicina é a seguinfe:

Para Delegado Efetivo —
DR. MATHEUS XAVIER MONTEIRO DE SÁ - carteira n.° 77?.
Para Delegado Suplente —
DR. ÁLVARO ALVES NOGUEIRA - carteira n.° 6.103.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1974.

(a) Dr. Álvaro Simão dos 5anlos Figueira
Presidente

ECISA

Telefone para 222-2316
e faca uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

REG. GEMEC-R-71/2265

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a ' se reunirem, cm
Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 27 de junho de
1974, às dez horas, na sede social, na Rua Senador Dantas, 74
— 12.° andar, a fini de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:

1.°) apreciar proposta da Diretoria para aumento do capital
social de CrS 53.001.000,00 (cinqüenta e . Ires milhões e hum
mil cruzeiros) para Cr$ 54.061.020,00 (cinqüenta e quatro mi-
lhões, sessenta o um mil e vinte cruzeiros), utilizando as seguin-
tos Reservas: Cr$ 749.460,98 — Reserva Especial —' Decreto-iei
1260/73 — Aumento de Capital o' CrS 310.559,02 - Correção
Monetária — Depósito a Prazo Fixo — Aumento de Capital, no
total de Cr$ 1.060.020,00 (hum milhão, sessenta mil o vinte

cruzeiros) como bonificação em ações;
2.°) alteração dos . Estatutos Sociais;
3.°) decidir sobre o saldo a disposição da A.G.O. de 30-4-74;
4.°) interesses gerais.
A Diretoria lembra aos Senhores Acionistas que de acordo

com o disposto no § 10, do artigo 5, dos Estatutos Sociais, as
transferências de ações nominativas ficarão suspensas a partir do

terceiro dia útil consecutiva mente anterior à data da realização

da Assembléia.
Finalmente, a Dírelona em conformidade com o disposto no

§ 8.°, do artigo 5, solicita o comparecimento dos Senhores Acío-
nislas à sede social, a partir desta data, até o dia 24 próximo,
munidos de suas cautelas, a fim de receberem do Departamento
de Ações, documento no qual se consigne o número de votos a

que terão direito, na Assembléia.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1974
a) Donald Stewart Júnior
Diretor Vice-Presidente.

(P

pontes em
3 meses

Brasília (Sucursal) — O
presidente da Rede Ferro- ¦
viária Federal (RFFSAi, [
General Milton Mendes
Gonçalves, informou ontem;
que dentro de três meses'
estará completada a subs--
tituição de todas as pontes
existentes na Ferrovia Rio-
Belo Horizonte, considerada-
necessária para o melhor
rendimento operacional da;
linha.

Acrescentou o General
Milton Gonçalves que até o[
momento já foram coloca-
das quase 40 pontes, res-',
tando apenas 14, cuja subs-
tituição está sendo feita
dentro de um esquema que
não. prejudique o transpor-
te de minério de ferro para
a Usina Siderúrgica de Vol-
ta Redonda e para o Ter- ,
minai Marítimo de Sepeti-
ba.
NECESSIDADE DE '
ACESSOS

— A substituição dessas
pontes — frisou — só pode ,
ser executada com acessos •
ferroviários e, realmente, o
acesso a essas 14 pontes res- >
tantes está sendo üm pou- -
co difícil. Além do mais não ¦
é possível interditar • um •
trecho ferroviário para
substituir determinada pon- •
te sem que o escoamento
do minério fique prejudica-
do.

É preciso dentro do equa-
cionamento do conjunto
Porto—Ferrovia—MBR (Mi-
nerações Brasileiras Reuni-
das, responsável pelo mine-
rio escoado pelo Terminal
de Sepetiba), elaborar um
programa de substituições
das pontes, de modo que a
sua execução esteja de açor-
do pelos responsáveis e
usuários da ferrovia, ressal-
tou o presidente da RFFSA.

Dirceu faz
visita à obra

Belo Horizonte (Síicur- .
sal) — O Ministro dos .
Transportes, General Dirceu .
de Araújo Nogueira, é espe- •
rado hoje cedo nesta Capi-
tal, para inspecionar as
obras de substituição da
ponte do Fecho do Funil, ,
que desabou no último dia ;
8 com o peso de quatro lo-
comotivas e 89 vagões de >
minério de Águas Claras.

O Ministro será recebido
pelo Governador Rondon
Pacheco e do aeroporto irá
de carro para o Município
de Ibirité, de onde seguirá
de trem até o Fecho do Fu-
nil. Depois da inspeção a
Belo Horizonte, onde às
lOh lOm reunirá os chefes
da 5a. Divisão da Rede Fer-
roviária Federal. Seu retor-
no ao Rio está previsto pá-
ra as 13 horas.
CRONOGRAMA

O superintendente do
Sistema Regional Centro da
RFFSA. Sr. Nestor Rocha, '
disse que de um total de 134
pontes do trecho Belo Ho- '
rizonte—-Rio faltam apenas
18 para serem substituídas.

Segundo ele, as previsões 
'

são de que este trabalho íi-
cará concluído num periodo \
máximo de 120 dias, uma
vez que o cronograma de '
serviços indica que 60'7c dos
trabalhos já foram conclui- '
dos.

BID dá :
empréstimo
à rodovia

Washington (UPI-JB) —
O Brasil amuliará e modnr-
nizará a rodovia entre São
Paulo e Curitiba com a aju-
da de um empréstimo de 60
milhões de dólares (cerca
de Cr$ 400 milhões) conce-
dido pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID).

A rodovia tem 400 quilo-
metros de extensão e as
obvas nitr se planejam'per-
mitirão aumentar o vokime
de transito em mais de uma
terça parte. O projeto orça-
rá em 210,7 milhões de dó-
lares e inclui as seguintes
obras:

Construção de duas
pistas adicionais de transi-
to numa extensão de uns 137
quilômetros.Construção de uma pis-
ta adicional de subida para
veículos pesados em regiões
montanhosas, com uma ex-
tensão aproximada de 60
quilômetros.

Construção de duas
novas pontes e o reforço e
ampliação de outras em uso.

Repavlmentação de dl-
versos trechos da rodovia e
execução de várias obras
complemcn tares.

O trecho São Paulo —
Curitiba e parte da Rodovia
Federal BR-116 que tem
uma extensão aproximada
de 4 400 quilômetros e cor-
re ao longo da costa atlan-
tica. desde Fortaleza, até
Jaguafão, na fronteira com
o Uruguai.
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Aplicações de

recursos
Estas são as principais alternativas para apli»

cações em títulos, além das Bolsas de Valores e
da emissão de novos papéis.

? Mercado de LTN
O mercado aberlo de Letras do Tesouro Nacio-

nõ! apresentou-se ontem oferecido, com os Pri-
meiros negócios realizados na faixa cie 15, <o
15^5%, concentrados nos meses de agosto e se-
tembro. Após o meio-dia houve uma maior oterta
de papeis e procura de financiamentos a curlo pra-
7o com as cotações subindo a 15.65%/ havendo ne-
Sócios esporádicos na faixa de 15,70% de descon-

Os financiamentos por um dia abriram com
2,10% «o mês, caindo para 1,75.o e fechando a
1,95%, equilibrado. Houve substancial procura de
aplicações a curto prazo, diante da perspectiva de
virada de mês, com os bancos oferecendo PaP*j's'
tratando de se posicionar para a estrei a liquidei
nesse final de semana. O sistema foi beneficiado
pela participação de clientela que segundo os ope-
redores foi razoável, com destaque para o setor
petrolífero o financeiro. O sistema foi P'"5'°?a'
do peia retirada de grande quantidada de dinheiro
esta semana com a emissão de dois leilões. O volu™
de negócios atingiu CrS 3,216 milhões, segundo
amostragem fornecida pela ANDIMA. A seguir s
taxas médias anuais de rentabilidade dos prine •
pais vencimentos.

Preço do dinheiro

A seguir o custo do dinheiro, a curtíssimo
prazo, no mercado financeiro.

? Financiamentos
Foram as seguintes as taxas de financiamento^ a

instituições com posiçoescurtíssimo prazo, entre
nos seguintes papéis:TituloLTN3RTN3RTMG.etra Cambio e CDB
EletrobrásXeroxLTMSP

Um dia1,951,651,652,602,50

Quatro dias1,801,801,802,402,15

VENCIMENTO26/C603/0710/0717/0719/0724/0731/0707/0314/0316/0321/0828/0804/0911/0918/09

COMPRA14,6615,3015,4615,5715,6015.6015.61. 15,6415,6515,6515,6515.6515.6615,6615,66

VENDA9,3813,7014,8315,0015,1115,2115,3315.4015.4115,4315.4215.4215.4315.4415.45

D Reservas bancárias
O mercado de trocas de reservas federais de

cheques do Banco do Brasil para cobertura por um
d.d das perdas na compensação, apresentou-se on-
tem oferecido durante todo o expediente. Os pri-
meiros negócios foram realizados na faixa de 1,^0,0
ao mês, havendo propostas de 1,60/o sem negocios,
fechou oferecido ainda, com as taxas oscilando en-
tre 0,40% e 0,20%.

O sistema esté se posicionondo para os pro-
blemas de liquidez para o final de mes tratando do
disponível em caixa, evitando assim o redesconto,
que segundo os operadores devera ser altíssimo. O
volume de negócios com Cheques BB somou ontem
CrS 528,6 milhões, segundo amostragem da Andmia.

A seguir a taxa média mensal nas operações
com cheques do Banco do Brasil: Taxa
PrazoUm dia

Financiamento

externo

0,60%

? Títulos de crédito
O mercado de Obrigações Reaiustáveis do Te-

scuro Nacional apresentou-se ontem, parado, com
pouquíssimos negócios realizados, concentrando-se
no mês de iulho principalmente, com os papeis co-
tados a CrS 84,20 para compra e Cr$ 84,60 para
venda As ORTN'S de 5 anos a 7,00/o estão a CrS
85,30 e CrS 86,30, para compra e venda respec-
,ÍVâ'os financiamentos por um dia estavam cotados
a 1,65% e por quatro dias a 1,80% ao mes.

Uma das principais causas da retraçao seria a
posição dos bancos no balanço semestral, com um
percentual elevado no disponível, razao por que_ o
sistema deverá apresentar boas cifras em aplicações

^O^mercado de letras imobiliárias está pratica-
menet paralisado em virtude do longo prazo nas
aplicações e a incerteza do índice na correção mo-
netáriã dos próximos meses. Segundo os operado-
res o ágio apresentado ale hoie deve ser de 2,00n
âPr° EstflV*°são"'as taxas médias mensais de renta-

? Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de Londres, no

COS suíços e marcos foi o seguinte o seu compor

bilidade regislrada,
ciados no mercado
Prazo (dias) I

3 a 10 1,3010 a 20 1,3120 a 30 1,3260 1.3390 1,34120 1,35150 1,36180 1.37270 1.38360 1,38

1,901,851,801,801,851,801,751,701,701,70

bio aCDB1,851,901,921.951.961,982,002,022.042.05

MG iniob.
1,901,851,801,801,851,801,751,701,701,70

1,851,901,921.951.961,982,002,022,001,95

ta nento:Dólares:
sete diasmêsmesesmeses6 meses1 ano
Francos suiços:

mêsmesesmeses6 meses1 ano
Marcos:mêsmesesmeses6 meses1 ano

(%111 7/812 1/312 1/812 l/B12 1/1611 1/8

(%)12 1/812 1/412 1/412 1/412 3/1611 1/4

10 1/8 10 3/810 1/2 10 3/410 3/8 -/-10 3/8 10 5/87/8 10 1/8

3/8 7/87/8 1/8_/_ 1/41/4 1/25''8 7/B

? Mercado europeu
lausanne (Especial para o JB) - Cotações de

fechamento das moedas no mercado europeu, on-
tem:
Dólares/Francos suiços:3.0050

? Mercado de debêntures Dólares/Marcos:
O mercado de Obrigações de Xerox continua

comprador de papéis com algumas ofertas _c pou-
quíssimos negócios realizados. As Obrigações de
Eletrobrás apresentaram ontem, mercado vendedor
com vendas de grandes lotes e bons negocios ele-"ádos. As contas de luz de 1973 tiveram ontem
muita procura para aplicações cm trocas de Obri-
gações, que estão coladas no mercado com um
aíJ'°ForCamJ ás seguintes as cotações médias PMjf?
debêntures negociadas ontem^ mercado aberto.

2.5335

3.0020 flutuando

2.5315 flutuando
Dólares/libras esterlinas:2.3868 - 2.3878

Taxas indicativas para operações de *wap:
Dólares/Francos suíços:

XeroxEletrobrás (MNO)Eletrobrás (PQR)Eletrobrás (SUT)Eletrobrás (VXZ)Eletrobrás (AABBCC)Eletrobrás (DD a GG)

Compra(%>loa.oo65,8065,9065,8065,0065,8065,80

Venda
(%)105,0066,3066,3066,3065,3066,3066,30

33 35033 33533 46133 58533 704

2,001,642,001,731,21

30 61139 7063» 79340 0-1840 088

3.793,313,072.801,50

? Mercado a termo

Os negócios a termo estiveram mais .reduzidos,
ontem, em comparação com o dia anterior,
'ua participação declinado sobre o total negociado,
íambém infeMor a quarta-feira. Houve grande pro-
cura de liquidez, com maior numero de papeis sen.
do transacionados, tanto com venda a v^ta ecom-
pra à termo como renovaçao de operaçoes I quica-
das antecipadamente, tendo cs papeis estala ^predominado nos negocios. Os principais destaque-
iam Banco do Brasil, ON ex/D a 90 dias, com 104
mil títulos; Banco do Brasil ONI ex/D a 30 dias, com
66 mil títulos; Vale do Rio Doce PP 1 120 dia,,
com 40 mil títulos; Fertisul PP a 90 dias, com 75
mil títulos e Petrobrás ON a 150 dias, com
mil títulos negociados.Foram os seguintes, em resumo por papeis e
prazos de vencimento, os negócios a termo reali-
Títulos Dias3. do BrasilON ex/div. 90

ON ex/div. 30
B. do BrasilON ex/div. 90
J. do Brasil pp 60
Brahma pp 30
S. Cruz op 180
Docas ant. op 90
Docas ant. op 30
Fertisul PP 90
Kelson'spp ex/div. 60
Kelson'spp ex/div. 120
Mannesm. op 30
Petrobrás on 150
Petrobrás on 30
Riograndense
pp 90Riograndense
pp 120Samitri cp 90

Sondotécnica
Vale do R»oDoce ppVale do RioDoce pp

Maxima Minima Media
4,41 4,41 4,414,20 4,20 4,20
4,32 4,31 4,315,83 5,83 5,831,50 1,50 1,503,40 3,40 3,403.49 3,44 3,473,34 3,34 3,342,30 2,29 2,29
1,17 1,17 1,17
1,22 1,21 1,222,05 2,05 2,051,57 1,56 1,561,45 1,45 1,45
2,45 2,45 2,45
2.50 2,50 2,504,43 4,43 4,43
1,20 1,19 1,19
4,37 4,37 4,37
4,50 4,50 4,50

Total
45 OCO66 C00

104 99325 00069 OCO15 00040 00020 00075 000
100 000
ICO 00047 700
100 00040 000

30 OCO
20 00012 OCO
90 000
11 00C
40 000

mêsmesesmeses6 meses1 ano
Dólares/Marcos:mêsmesesmeses6 mesesano

Certificados de depósitos cotados pela Associa-
cão Internacional dos Operadores de Mercado:

anos 10 1/4 - 10 /2
anos 10 -10 1/4
anos 0 7'8 - 0 l/l
anos 9 3/4 — 10 /-

Câmbio

3 Interbancário

O mercado interbancário de cambio para con-
tratos prontos, ipresentou-se ontem, procurado e
poucos neaócios, operando entre as taxas de Cri

671 e Cr!» 6,673 para telegramas e cheques. O
bancário futuro apresentou-se bastante procurado
praticamente sem negócios, operando a taxa
Cr$ 6,680 mais 0,80% ao mês ate 1 /o para
tratos de 30 a 120 dias de prazo.

? Taxas de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio do Banco

Central (Gecitm), fixou, ontem, apenas a cotaçao
da moeda norte-americana. O dólar foi negociado
a Cr$ 6,640 para compra e Cr$ 6,680 para venda.
Nas cperações com bancos sua cotação foi de CrS
6,649 para repasse e Cr$ 6,673 para cooertura.

O sistema bancário no Brasil tem fixado as Ja-xas das demais moeda» no momento da operaçõo.
As texas médias tomam por base as cotaçoes de .e-
chomento no mercado de Nova Iorque fornecidas
pela UPI. At-Ontem CrS 4a..feira

decon-

Canadá 1,0330Inglaterra 2,39003j dias futuros 2,3850
90 dias futuros 2,3650Bélgica °'0:i?4°2Dinamarca 0,1690FrançaItália 0'°°i,5J£Alemanha Ocidental 0,39j5
Japão 0,003542

6,900415,965215,931815,79820,17641,12891,36140,01032,64190,0237
M ILyuii a» ntcuias uium» incinau

contratos de financiamentos de operações a termode Cr $100 mil para o R^o e São Paulo:

CIP aumenta

em 8% preço

cio cimento

o Conselho Interministe-
rial de Preços decidiu on-
tem conceder um aumento
de 8% nos preços do cimen-
to. a titulo de melhoria da
rentabilidade das empresas,
e até que estas últimas f-r-
neçani as matrizes de custo,
nas quais serão aplicadas a
fórmula seml-automática de
r e a j ustamento elaborada
pelo órgão.

O aumento foi concedido
em face da situação critica
que algumas empresas esta-
vara enfrentando, com gra-
ves repercussões na cons-
trução civil, cujo suprimen-
to de cimento se encontra
va bastante deficitário, e
algumas indústrias ameaça-
das de paralisação. Uma
fonte do CIP informou que
até o início de agosto as
matrizes já deverão ter sido
entregues.

O reajustamento liberado
ontem foi de Caráter precá-
rio, e o CIP anunciou que
novos aumentos só serão
examinados com a análise
individual das empresas
com base nos mapas de
custo.

Bengala

vende juta

ao Brasil

Recife (Sucursal) — Até
fins deste mês, três indús-
trias têxteis do Recife es-
tarão recebendo 3 956 tone-
ladas de juta importadas de
Bengala, através da Compa-
nhia Brasileira de Entre-
postos e Comércio (Cobect,
que armazenará o produto
no porto e ficará encarre-
gada da sua distribuição.

A importação da juta —
que será transportada pelo
cargueiro Capetain Geron-
tas — deveu-se à escassez
do produto no mercado in-
terno e pode significar a in-
tensificação de negociações
entre a indústria têxtil per-
nambucana e exportadores
de Bengala, com o apoio
do escritório da Cobec no
Recife.

CONSUMIDORAS

Caberá à Fábrica Yo-
landa a maior parcela da
juta importada — 1 540 to-
neladas — enquanto o res-
tante será absorvido pela
Companhia Têxtil de Ania-
gem e Textificio Santa Ma-
ria — ambas pertencentes
ao Grupo Capibaribe, o
maior exportador local de
tecidos. O produto será uti-
lizado principalmente n a
fabricação de sacaria

1,03452,39152.38652,36650,0264000,16950,20400,0015400,39600,003545

Praio
30 dias60 dias90 dias120 dias150 dias180 dias

Rio
2.052,172,252.a32,332,30

São Paulo
2,082,202,282,452,352,32

? Dólar e ouro
Bruxelas (UPI-JB) - O dólar norte-americano

subiu ontem ligeiramente em quase todos os me'-
cados monetários, com exceção de Paris, ao mesmo
tempo em que o ouro caía em londres a seu nível
mais baixo desde 21 de feveeriro, ouando foi co-
tado a 151,50 dólares a onça. Contudo, depois de
uma pequena reação, o ouro fechou a 152 dólares
a onça.

Brasília (Sucursal) — O Conselho de
Desenvolvimento Econômico (CDE) apro-
vou o reajuste dos preços de garantia do
café, em nível "não inferior a 35% dos
preços vigentes". A decisão acolhe razões
do Ministro Severo Gomes, da Indústria
e do Comércio, que, entre outros motivos,
justificou a medida pela necessidade de
estimular o produtor, fortalecer o mer-
cado interno e sustentar os preços.

Os novos preços passam a vigorar a
partir de 1? de outubro, mas serão consi-
derados desde já para efeito de emprés-
timos sobre cafés em comercialização, in-
cluindo-se a última safra processada.
Entre outras razões do aumento, o CDE
considerou o aviltamento das cotações,
incompatíveis com os investimentos ofi-
ciais, e a necessidade de atualizar os ní-
veis de financiamentos.

RAZÕES

A decisão de reajustar os preços de
garantia do café deveu-se fundamental-
mente às justificativas do Ministro Se-
vero Gomes, junto ao CDE, apresentadas
sob a forma de exposição de motivos.

No seu relatório, o Ministro Severo
Gomes observou que o aviltamento das
cotações do café no mercado interno são
incompatíveis com os investimentos go-
vernamentais, aplicados na forma de in-
centivos pelo recente Plano de Renova-
ção e Revigoramento dos cafezais.

Em decorrência, verifica-se o deses-
tímulo do produtor,' que somente terá
condições de superar essas inconveniên-
cias, com o fortalecimento do mercado
interno, fundamentalmente através dos
aumentos propostos. Outra razão ponde-
rável, aceita pelo CDE, foi a necessidade
de atualizar os níveis de suporte ofi-

' ciai e financiamento, de que resultaria
a maior confiança na sustentação dos
preços externos.

PREÇOS

Em função desses motivos, o Instí-
tuto Brasileiro do Café (IBC) entendeu
por necessária "uma elevação não infe-
rior a 35% dos preços vigentes de ga-
rantia governamental".

Os novos preços se traduzem nos se-
guintes valores, aprovados oficialmente:

para os cafés despolpados de qualquer
origem, aumentados de Cr§ 315,00 para
Cr$ 430,00 por saca.

Para os demais cafés, os preços fo-
ram redistribuídos em grupos, partici-
pando do Grupo I, os Estados do Paraná,
São Paulo, Minas (Sul/Oeste), Goiás e
Mato Grosso, aumentados de Cr$ 290,00
para CrS 390,00 por saca. O Grupo II in-
clui Espírito Santo, Minas (Zona da Ma-
ta) e outros, aumentados de CrS 230,00
para Cr$ 310,00 por saca.

FINANCIAMENTO

Embora os preços do reajuste tenham
vigência a partir de 1.° de outubro, tem-
se como certo que eles serão considera-
dos efetivos para efeito de empréstimos
sobre cafés em comercialização, benefi-
ciando mesmo a última safra processada.

Os financiamentos da entressafra do
café, para o próximo 'ano agrícola,
custearão 60% do valor da produção es-
timada, considerado o preço do café em
coco, o que, dentro do mesmo critério
de proporcionalidade, justifica a eleva-
ção dos preços em 35%.

Os prazos dos empréstimos para es-
coamento das colheitas e a produção do
café em coco contam até 120 dias. Pa-
ra os cafés beneficiados, depositados no
interior ou em lotes corridos, destinados
à venda ao IBC ou à exportação, o pra-
zo é de 180 dias.

Nas operações com exportadores, sem
data certa para processamento, o prazo
será também de 180 dias, seja sob garan-
tia pignoraticia, embarcados ou arma-
zenados no porto. Ainda, para garantir
suporte financeiro aos exportadores, os
cafés armazenados no porto se benefi-
ciam de financiamentos com base em até
100% do preço de garantia.

Finalmente, nos empréstimos para
aquisição de matéria-prima destinada à
indústria do café solúvel, acompanhando
as praxes do Banco do Brasil, a regula-
mentação do IBC admite o prazo de 360
dias, em caráter rotativo, permitindo-se
a substituição da matéria-prima (café
em grão), recebida como penhor, por ca-
fé solúvel produzido ao equivalente em
cruzeiros dos preços mínimos de registro
no IBC.

Exportador quer quota 
reajustada

São Paulo (Sucursal) — Embora
achando o aumento "razoável, já que não
prejudica o exportador ao mesmo tempo
que é remunerativo para o setor agrico-
la" o mercado cafeeiro de Santos espera
que o reajuste dos preços de garantia do
café em bases não inferiores a 35%, de-
cidido ontem pelo Conselho de Desen-
volvimento Econômico, seja complemen-
tado "com a abertura de registro em ni-
veis competitivos e com um reajusta-
mento na quota de contribuição, sem o
que não teria qualquer efeito".

A opinião é generalizada, segundo
os principais resüorisávèis pela praça ca-
feeira de parecer que as quotas
são excessivas atualmente — mais de CrS
204,00 por saca, na exportação, quando já
estiveram na casa dos Cr$ 114,60 "não
faz muito" — e isso somente prejuízos
causam ao setor. A medida governamen-
tal, se deseja reativar e não desanimar
os negócios na área, precisaria ficar aten-
ta a esses detalhes, desde que, conforme
admitem os exportadores santistas, "os
nossos preços estão muito altos, perden-

o. em competição, para os colombianos
os centro-americanos".

do,
e

ENTREPOSTOS

Brasília (Sucursal) — A criação de
entrepostos no exterior, a exemplo do
que já existe em Trieste foi a forma su-
gerida pelo presidente do Instituto Bra-
sileiro do Café (IBC), Sr. Camilo Cala-
zans para dar saída permanente a pro-
ducão brasileira de café, competindo com
igualdade de condições e desafogando a
economia dos cafeicultores.

A declaração foi feita na mesa-ie-

donda sobre o café promovida ontem pe-
la Comissão de Agricultura da Camara.
Segundo o presidente do IBC, não será
boa política para o Governo eliminar a
quota de contribuição incidente sobre o
café. O que se deve fazer, salientou, é
reaplicar essa contribuição no financia-
mento de insumos defensivos.

Justificando a importação de café
colombiano, o Sr. Camilo Calazans disse
que acha válido esse tipo de operação,
uma vez que tratando-se de produto de
qualidade superior ao nacional, é apro-
veitado pela indústria para a produção
do café liofilizado, de alta cotação no
mercado externo, com mais uma vanta-
gem que é a de que, em sua composição,
faz o aproveitamento do café inferior,
que não teria nenhuma condição para
exportação, sc não fosse esse tipo de
aproveitamento.
"TRADING COMPANY"

Tóquio (ANSA-JB) — A Marubeni
Corporation será a primeira trading com-
pany japonesa a participar diretamente
na cafeicultura brasileira, segundo foi
comunicado ontem em Tóquio.

Informou-se que a corporação e sua
filial no Brasil pensam adquirir 49% das
ações da Fazenda Colorado, com sede em
São Paulo e proprietária de uma. planta-
ção de café de 1 838 hectares, na cidade
de- Franca.

A Marubeni já participa do mercado
brasileiro de café através da Companhia
Iguaçu de Café Solúvel, de quem adqui-
riu o controle de 35% das ações no ano
passado.

T orrefação

realiza

congresso

Fortaleza (Corresponden-
te) — Instala-se hoje, às
lOhs, no centro de con-
venções desta Capital a pri-
meira Convenção Nacional
da Indústria de Torrefação
e Moagem do Café (Conca-
fé), que reunirá até o do-
mingo cerca de 150 empre-
sários de todo o pais ligados
ao setor. No final do encon-
tro, será divulgada a Carta
de Fortaleza, na qual os
industriais sustentarão a
necessidade de criação de
mecanismos de apoio para
fortalecer o mercado.

A Convenção será aberta
pelo Governador César
Cais, que fará unia palestra
sobro as realizações do seu
Governo no seíor agrícola,
principalmente no cafeeiro.
O presidente do IBC, Cami-
lo Calazans, participará da
Convenção, como convidado,
mas o Ministro da Agricul-
tura, que chegaria ontem
aqui, informou que não virá
mais.

Governo vê

seguro para

o campo

Brasilia (Sucursal) — O
Ministério d a Agricultura
está estudando a implan-
tação de um sistema de se-
guro agrícola a ser desen-
volvido a partir das diretri-
zes do Proagro, um dos Pro-
gramas-Impácto do Gover-
no Mediei. A implantação
deste tipo de seguro garan-
tirá os plantadores de pre-
juízos provocados pelas ca-
lamidades, pragas, etc.

Informou-se, porém, que
os agricultores poderão não
concordar com um sistema
de seguro que tenha in-
fluência nas taxas de crédi-
to agrícola, aunientando-as.
Avaliar-se-á, também, a nc-
cessidade de se implantar
uma franquia, de modo que
o seguro implantado só ve-
nha cobrir parte dos prejui-
zos.

S. Paulo perde
com as chuvas

A ocorrência de intensas
chuvas, durante o mês dc
ma-ço passado, no Estado
cie São Paulo, provocou sé-
rios prejuízos para as sa-
fras dos principais produtos
agrícolas, em especial o al-
godão, que deverá sofrer
uma queda de produção em
até 50% e da soja em 15%.

Já para as culturas "das
s..cas" — feijão e amen-
doim — vai ocorrer tam-
bém quedas significativas,
agravadas por fatores con-
junturais como a crise
mundial do petróleo e a es-
cassez de mão-de-obra, que
já está preocupando seria-
mente os empresários pau-
listas, pois já ocorreu uma
diminuição de 10%, na ofer-
ta.A aeciarayao iui

Mercadorias

Rio
Cotações dos principais produtosagrícolas no mercado atacadista do

Rio, ontem, segundo dados fornecidos
pelo 5IMA (Serviço de Informação de
Mercado Agrícola). CrS CrS
ARROZ (Sc. 60 kg)Amarelão Extra Goiás 183,00 185,00
Amarelão Especial Sta.CatarinaAgulha Esp. do Sul404 Especial do Sul
Blue-Rcse EspecialFEIJÃO (Sc. 60 kg) .
Preto ComumPreto PolidoUberabinhaFARINI A CE MANDIOCA

(Sc. 50 ky)FinaMILHO (Sc. 60 kg)Amarelo MescladoBATATA (Sc. 60 kg)Lisa Especial

175,00 180,00165,00 170,00158,00 160,00Nominal
180,00 185,00195,00 200,00210,00 212.00

44.00 46,00
41,00 42,00
72,0060,00 96,0070,00

2,720,601,80
80,0065,0068,00

240 00 265,00

Comum EspecialCEBOLA (p/kg)Pera Argentina 2,60Pera do Paraná 0,40S. José do Norte 1,70ALHO (Cx. 10 kg)Argentino Roxo 75,00Moxicõno BrancoMexicano RoxoBANHACx. 30 kgMANTEIGA (Lata 10 kg!
Com Sal 123,00 140,00
Sem Sal 140,00OVOS (Cx. 30 dz)ExtraGrandeMedoAVES ABATIDAS (p/kg)Frango 6,00TOMATE (Cx. 23/27 kg)
Extra 20,00 25,00
Especial 15,00 20,00

São Paulo
São Paulo (Sucursal) — ARROZ —

Tipos especiais.Mercado calmo. De grãos longos —
Amarelo dos Estados Centrais 155/
160.00, Amarelão Santa Catarina 150/
155,00, Blue Belle do Sul 150/155,00,
Alfinete do Estado do Rio 120/125,00
e Amarelão do Sul 145/150,00. E E A

105,00101,0096,00
6,20

405 do Sul 137/140,00 c 404 do Sul
130/135,00 e de gràos curtos - Ca-
teto do Sul 145/150,00, por saca de
60 quilos. Cotações inalteradas.
QUEBRADOS DE ARROZ - Espocifl'

Mercado firme. 3/4 de arroz 85/86,
por saca de 60 quilos. Cotaçoes inal-
teradas.
FEIJÃO (satra da seca) - Tipos cs-
^ Mercado caí mo. Bico de Ouro 150/
160,00 Carioquinha 180/190,00 Chum-
binho 150/160,00, Jalo 220/230,00,
Preto 180/190,00, Raiado 200/21000
Rosinha 220/230,00 e Roxinho 205/
210,00, por saca de 60 quilos, cota-
ções inalteradas.
MILHO . . „ ,Mercado frouxo, Amarelo semidu-
ro 36/37,00 e "amarelão" mole J5/
36,00, por saca de 60 quilos. Cotaçoes
inalteradas.
BATATA j4i. . .Mercado frouxo. Lisa especial
70 00/80,00, de primeira 45,00/55,00
e 'de segunda 25,00/35,00. "Comum'
especial 40,00/50,00, de primeira
20,00/30,00 e de segunda IO 15,ou
por volume de 60 quilos. Baixa de
5/10,00, por volume.
CEBOLAMercado calmo. Do Estado Soquei-
ra" Cr$ 70,00/75,00, por saca de 45
ciu los. Do Rio Grande "Norte' C._
1,60/1,70 e "Pelotas" 1,20/1,30 e
de Santa Catarina "Pera" CrS 1.10
1,20, por quilo. Cotações inalteradas.
BANHAMercado ca»mo. Caixa com 30 pa-
cotes de 1 quilo 250/260,00 e com
15 latas de 2 quilos 260/270,00, por
caixa. Cotações inalteradas.AMENDOIMMercado calmo. Descascado, catado
Cr$ 3,00/3,10 e industrial Cr$ 2,50
2,60, por quilo. Cotações inalteradas.
AlHO z-.n/xonMercado calmo. Argentino 6 70, 6 8U,
Ch leno 6,50/6.60 e . Mexicano 6,30/
6,40, por quilo.

VendaCrS95,00190,00155,0055,00(máx)150,0090,00

nambuco no mercado atacadista desta
Capital, ontem, para sacas de 60 qui-
los, segundo informações da Ceasa e
das casas Cias: CompraCrS
Açúcar 87,00Arroz 180,00Feijão 150,00Farinha 50,00(min)120,00
Cebola 60,00

B. Horizonte
Belo Horixonte (Sucursal) — Cotações

e estoques (sacas de 60 kg) dos pr.nci-
pais produtos no mercado atacadista
desta Capital, segundo o Serviço dc
Informação do Mercado Atacadista da
Secretaria da Agricultura e Companhia
de Armazéns e Silos de Minas^ Gerais.
Produtos mercado Estoaues min. max.
ARROZ 260 092Amarelão extra Estável 190 200

Sul Estável 180 190Fraco 70 706 974Estável 220 220Ausente — —

Agulha doBATATAFEIJÃOEnxofre jaloPreto comumMILHOAmarelo/amar Estável 35042 35R46

Recife
Recif. (Sucursal) - Cotações dos

principais produtos agrícolas de Per*

Algodão
São Paulo (Sucursal) — Os 11 tipos

de algodão produzidos e beneficia-
dos no Estado sofreram, ontem, dei-
valorização de Cr$ 2,00 por arroba
e o tipo 5, paulista, passou a custai
Cr$ 118,00 por cada 15 quilos. O
mercado continua sendo consideradofraco.Os armazéns gerais registraram, na
última terça-feira, entradas de 31 593
fardos do algodão em pluma de
6 297 394 quilos e saídas de 25 520
fardos de 5 044 747 quilos, mantendo
em estoque 322 294 fardos pesando62 413 972 quilos. Os dados foram
divulgados através do boletim de on-
tem da Bolsa de Mercadorias.

Mercado externo
Chicago (UPI-JB) - Cotações futu-

ras no fechamento da Bolsa de Mer
cadorias de Chicago, ontem:

Trigo — Dolares por bushel27,22 kg.JUL. 4,54 1/2SET. 4,45DEZ. 4,52MAR. 4,54MAI. 4,54 1/2
Milho — Dolares por bushel27,22 kg.

JUL. 2,06 1/4SET. 2,72 1/2DEZ. 2,56MAR. 2,63MAI. 2,65
Soja — Dolares por bushel

27,22 kg.
JUL. 5,47AGO. 5,49SET. 5,50NOV. 5,43JAN. 5,47MAR. 5,54MAI. 5,57

6leo de soja — Centavos de d
por libra-peio 453 g.
JUL. 30,90AGO. 29,00SET. 27,25OUT. 25,90DEZ. 24,85JAN. 24,20MAR. 23,85MAI. 23,25

Gado em pe -- Centavos de d
por libra-peso 453 g.
JUN. 38,50AGO. 36,OUT. 36,90DEZ. 37,10FEV. 37,32ABR. 37,00

MAR. 76,60Foram vendidos 913 contratos.

Acúcar
Londres (UPI-JB) - O açúcar piraentrega futura fechou ontem em mer-

cado muito firme, na Bolsa de lon-
dres, com a venda de 5 390 con-
tratos.No mercado para entrega imedia-
ta, o açúcar foi cotado a 234 libras
esterlinas por tonelada.

Algodão
Nova lorqua (AP-JB) -- O algodão

a termo, número dois, - fechou
25 centavos o fardo em baixa e 3,-0
dólares em alta, om relação ao fe-
chamento anterior.JUL. 56,70JUL 52,90OUT. 52,60DEZ. 52,70

Cacau
Nova Iorque (UPI-JB) — O cacau pa.

ra entrega futura fechou ontem com
alfa de 110 a 300 pontos na Bolsa
de Nova Iorque, com a venda de

1 090 contratos.No mercado para entrega Imedia-
ta, o lipo Bahia foi cotado a 100.80
centavos de dólar por libra-peso e o
Accra a 102,80, ambos com baixa de
300 pontos em relação «io fechamen-
to anterior.

Cnfé
Metais

Nova Iorque (AP-JB) — O café a
termo esteve em alta ontem em tran-
sações ipoderadamente ativas.

A procura dos torretadores pelo
café verde continua lenta.

O café Santos tipo quatro, para
entrega imediata, no cais, fechou a
72 mcminal.O café a termo, tipo C fechou en-
tre 30 e 155 em alta,
JUl 73,10SET. 75,35NOV. 75,85DEZ. 75,90

COBRElondras (AP-JB - O cobre par»
entrega imediata abriu a 969 a oter-
ta e a 970 o pedido. Para entrega
futura a 957 a oferta e a 958 o pe-
dido. Foram vendidas 5 mil tone-
ladas. ,. . ,O cobre para entrega imediata te-
cliou a 979 oferta, 980 procura, en-
trega futura 967 oferta, 968 P'#-
cura. Vendas 8 825 toneladas.

Entrega imediata 3 730 oferta, 3 740
procura, entrega fuiura 3 800 oferta,
3 805 procura. Vendas 1 410 tone-
ladas.
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O íttcZicé recuperou-se gradaiivamente ontem na Bolsa do Rio, apesar de uma estabilização
inicial O IBV médio (1880,4) perdeu 0,3 r',, mesmo percentual de alta no fechamento

Mercado tem primeiros
s i n a i s de recuperação

Apenas 357 mil títulos foram movimen-
tados ontem, no Rio, durante os primeiros 30
minutos do pregão, numa demonstração de
que as operações prosseguem bastante apáti-
cas, limitando-se a pequenas ordens de invés-
tidores institucionais. Maiores lotes são, sem-
pre, transacionados com recursos próprios das
corretoras ou, eventualmente, por um ou ou-
tro fundo de investimento.

De qualquer maneira, ao aproximar-se o
encerramento dos trabalhos, a movimentação
dos operadores nos diversos postos de nego-
ciacão apresentava-se um pouco mais dina-
mica, inclusive com o recebimento de algumas
ordens por intermédio dos telefones ligados
diretamente às corretoras. Também os preços,
a esta altura, registravam ligeira tendência
de recuperação.

Segundo a opinião de alguns operadores,
o mercado do Rio tem, de certa forma, sido
pressionado no sentido vendedor por ordens
vindas de São Paulo. Ontem este fato foi no-
vãmente observado.

Observa-se, também, que o mercado co-
meca a dai- sinais de uma reação antecipada
com base nas perspectivas dos resultados se-
mestrais de algumas empresas. E' o caso, por
exemplo, de Petróleo Ipiranga, que de um mês
para cá teve uma valorização de aproximada-
mente 30'",, porque era esperado um bom lu-
cro. Ontem, um técnico informava que o seu
lucro foi de CrS 25 milhões no primeiro qua-
drimestre.

Para ficar no mesmo setor — refinação e
petróleo — também os papéis de Petrobrás co-
mecam a ser mais observados pelo mercado,
que espera bons resultados no primeiro semes-
tre para a empresa estatal.

Os números do pregão
O mercado de ações da Bolsa de Valores

do Rio de Janeiro, apresentou-se ontem em
baixa, tendo o índice BV se fixado na média
de 1 830.4 pontos, com desvalorização de 0,3'.
em relação ao dia anterior (1886,4). No fe-
chamento o IBV situou-se em 1 885,3, acusan-
do elevação de 0,3% sobre a média do dia.

Das 35 ações componentes do índice, seis
subiram. 19 caíram, sete permaneceram está-
veis, duas não foram negociadas (Banco do
Nordeste p'p e Met. Gerdau pp) e uma não
teve cotação no dia anterior (Mesbla p/p).

O IPBV — índice de Preços da Bolsa de
Valores — situou-se, às 13 horas, era 98,3,
mostrando desvalorização de 0,4^!. Os nego-
cios foram inferiores aos do pregão anterior,
totalizando 5 162 222 títulos (— 10,19';). no
valor de CrS 11 549 522,84 (— 13,92r;).

No mercado à vista foram transacionadas
4 156 529 ações, no valor de CrS 9 078 828,01,
representando 80,52 f0_ do total em títulos e
78,615? do total em dinheiro.

No mercado a termo foram negociadas
1 005 693 ações, no valor de CrS 2 470 694,83,
representando 19,48' í do total em títulos e
21,39'. do total em dinheiro. Em relação às
operações à vista, os percentuais foram, res-
pectiVamente, de 24,20 e 27,21'í.

Variaç. p mais (¦%) Variaç. v menos (fi)

Fundos de investimento
Instituição Data Cola Últ. distr. Vrlor em

CrS mil

Unipar p n end. 2,94
Sondotéc. p/p . . 1.82
Paul. F. L. o p. 1,02
D. Sant. ant. o p 0,94
Petrobrás o/n . . 0,71

Brahma o-p . .
Sid. Nac. p p .
Mesbla op...
Bco. Brasil o n
Ferro o p . . . .

2,95
2,62
2,52
1,68
1,40

No mercado à vista as ações mais nego-
ciadas em cruzeiros foram: Banco do Brasil
o/n ex*'div. (CrS 1 228 mil), Banco do Brasil
p p (CrS 1 198 mil), Vale do Rio Doce p/p
(CrS 1024 mil), Belgo-Mineira o, p c div.
(CrS 912 mil) e Docas de Santos antigas o/p
(CrS 787 mil).

Média SN
20 6 74 19 6 74 12/6/74 20.5 74 Junho 73

44 093 44 345 44 482 44 833 51488
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TITülOS Qu-mt. Abi. feh.

C O 1 A Ç ô E 5 (CrJ) V. S/ Ind. da
Med. lucrar

Mi». Min; M*d. Dia Ant.
•m 74

Acesita -- A. E. Itabira o/p
AGGS - Ind. Gráficas o^p .
aGGS - Ind. Gráficas p/p ..
Acos Anhanguera o/p 
Aço Norte p/p 

Apelo - Prod. Aços o/p
Aratu o/p 
ASA — Alumínio Ext
Prog. Ind. do Brasil
Prog. Ind. do Brasil

set. 0,02
dez. 0,71

dez. 0,01

Iam.
o/p
p/p
o/p .

p/e

Casas da Banha C. I
Barbará o/p 
Banco da Amazônia o/n 
Banco do Brasil o/n 
3enco do Brasil p/p 

Banco Crèfisul de Inv p'p . . ..

Banco Est do Ceará p/p .. .

Banco Esl. do Esp. Santo o/n

Banco Est. da Guanabara o/n
Beloo-Mineira o/p

Bslcjo-Mineira o/p
Bf?nco Est. de Sãa Paulo o/n .

Banco Est. de. São Paulo o/p .

Banco Itau p/n 
Banco Invest. do Brasil p/n

196
196
19-6

146
23-5

0,72
0,29
0.89
1,11
1,00 dez.
0,82
0,95
0,59 jul.
1,21 abr.
0,58 ian.
3,21

0,60 jan.

36,17
1,36
0,31

0,10

0,05
0.02
0,04

0,02

Banco Nacional p/n
Banco do Nordeste o/n .. •

Banco Brasileiro Dose. o/n

Banco Brasileiro Dese. p/n
Bradesco de Inv. p/n 

0,81
0,55

0,66

í 3É :J*S>
Sistema

Financeiro Financilar |
Com a assoáaçio dt

Ttw Bank ofTokyo Ltd.
¦%. 6RUP0LUME

REGIR.
Este é mais um caso para o
Financilar Banco de Investimento S, A.

IM) Of JilttUO ti ti-í; Pt(iMii. lil - 5" ni ¦ lil IÜ-IJIJ
SÍO PtOlO «vi Om Iki tt 8ii>k lli - IS' »< - (**'''•'« *»M»

llb Ü9-4U1 - IH-Hil - Ul-tUO' 
IWO 1116111 «»i «ei «•¦!.»<». HJ1 - Ccni 210Í

Ttb. 15-W31 - H-U»
MCIft Km <3 S«L IO Uh i< J03S - M-1IH IM*»

FINANCILAR
BANCO DE INVESTIMENTO SA

Brahma o/p 
Brahma p/p . ... 
Bras. Energia Elétrtc. o/p 

Ccntraii Elítric. São Paulo p-'p .

Cemig - Cent. Elét. M. G. p/p

Sousa Cruz Ind. Com. o/p 

Cia.
Cia.
Cia.
Cia.

Sid.
Sid.
Tel.
Tel.

Nacional p/p .
Nacional p/p .
Brasileira o/n
Brasileira p/n

I o/p

9 761
10 990

2 316 *

11 731
674

10 177
1 464

332
20 728

85 898
18 408
18 204

1 740
365

39 762
318
988

5 025
13 012
24 718

923
732

4 230
12 251
61 540

971
709

22 660

510
20 306
61 110

6C6
548
509
668
322
151
590
827
177
015

15 680
23 504

393 023
171 015

240
5 957

046
10 708

I 638
1 672

29 526

407
021

886
695

65
38 313

831
52 322
15 993

203
233

I 891
966
330

8 006

653
3 911

131 324
465
567

10 226
1 01E

II 362
475
812

60 060
I 733

934
15 492

216 493

22 15»
1 022

799
71

207
10 064

I 077
612

10 036
II 423

912
21 833
30 2£8

326
355

810
863

2 135
182

2 094

2 385
808

1 136
556
663
963

1 450
4 739

81 641
1 429

234
004

32 672
091
832

10 171
25 471

895
742
962

16 949
912

8 066

4 6SS

1 005
293 952

1 182

849
101

829

Datamec p/p .

Dinamo - Café Solú

D. Isabel antigas p/p . .

D. Isabel/Eiiilssão 73 o/p
D. Itabel/Einissão 73 p/p

Docas de 5antos nov. o/p

Docas df? Santos ant. o/p
Fnuioo p/f* 
Ericsson o.'p 

Ferbasa p/e 

F;rro Brasileiro o/p -
Fertisul - Fer'. do Sul o/p ....
Fertisul ¦¦ Fert. do Su! v;P ¦¦ ¦¦

F. t. Cat, Léboqld^na p/p 
F?rd do Brasil p/p 

f-omm d- Almeida Fernandes o/f
Doc=? He Inbljuba e/p 
,lo«é Oiimnio p/p 
ki!*son's - Ind; e Com^Tic p/p
Ke!son'ç - Ind. a Comércio p-'p

Irid; AltnieriHciasKibon
L:r-h( o p 
Lo:es Am*r;r*->n**i5 o/p
Früiora H.? Guia-i LTB
AAstropolitana de Acc?

i/p -

p/e

•Madèouimic* p/p 
Ríf, Petr. W?.nguinhos o/n
Cia. 5:d. -Mahpesmann o/p
Cia. Sid. Mannesmahri P/P
Meíalflsx p/p 

Mendes
Me-.bla
M-^bia
Mebla

Júnior p/p ¦ ¦ ¦ •
Div. 49 Inlep.
Div. 49 Inleo.

¦ Div. 49 Pare. r;

o/p

Moinho Fluminense Ind Genis o/p

l-Aeitalpn c/p
Mundial Afliaos e Couros
Nova América o/p ......
Pafiia p/e 
Siderúrgica Pains p/p . . ¦

Cim. Portland Ptraiso o/p
Petrobrás o/n  • ¦

Petrobrás p/p 
Pauliíta de Fores
Paulista de Fcrça

p/p

Lu* o/p
luz o/p

Petróleo Ipiranqa p/p 
Petromlnaí C. Nac. de Pet. p/p .

Rio-Grand-nsc p/p 
S. Aerof. Cruzeiro ao Sul o/n ...

Samitrl - Min. da Trind. o/p ,,.

Sano — Indústria e Comércio p/p
Superna:brás o/p 
Siderúrgica Hime o/p 
Siderúrgica Himc p< p ¦ 

Sondotécnlca o/p 

Sòndbtécnica p/p 
Springer Refrigeração p/p .........

Tçcnósolo Engenharia de Solos o/p

Tibrás p/e 
T, Janer Com. e Indústria p/p ..¦¦

União de Bancos o/n ¦-•

União de Bancos p/p ...
Unipar Un. Ind. Petrq.

Unipar - Un. Ind. Petrq.

Vale do Sio Do;e p/p .

White Martins o/p 

o/a

p.e

TITULO Quantidade

Bco.

Bco.
Bco.

18 000
22 000
18 COO

I 012
4 600

20 CCO
OCO
OCO

7000
38 CCO

7 COO
83 OCO
10 COO

301 906
216 350

000
20 000

CCO
457

269 666

15 666
700
670

20 COO
CCO

4 662
36 OCO

970
21 CCO

900

20 CCO
114 000

13 562
50 000

000

78 816
11000

9 CCO
93 963

89CS1

15 OCO
30 0M

79 637
1 063

063

13 000

243 C00
20 COO

000
1 OCO

1 COO
i o**o

88 OCO
26 194

COO

0M
14 0*10

mn
1 rro

203 OCO

7*1(100
8T04
45 750
47 000
6C02

6 c00

1 000
55 CO
16 074
15OC0

COO
16 ECO
20PCO

863

13 666

040
000

243 OCO
35 000

COO

7 000
236 9E6
121 2<<0
25 OCO

3 478

9 OCO
OCO

58 OCO
5C0

33 4:0

OCO
OCO
030
OCO
CCO

1,36
0,61'
0,61
1,10
1.60

2.00
0,41
0,40
1,12

. 0,89

0.61
1,21
0,80
4,11
5,53

1,50
0,80
1,00
1,00
3,15

3,05
1.15
1,18
1,02
2,23

0,80
1,45
1,60
1,60
1,60

1,32
1,46
0,80
0,73
0,84

2,99
1,50
1,40
0,24
0,54

0 43
0 30
0.41
0,71
0,31

3.10
3,75

60
2,52
0,40

1.40
1.61
2.15
0°5
1,32

10
(1 40

056
1.15
1.12

4»
00
81

0.°5
0,35

1.14
1,0*1
7.CO
1 61
1,30

1.70
0.76
0.95
0°6
1,08

0 64
0.99
0,84
0,37
1,30

0,30
1,40
3.20
0 99
0.93

1.35
0,65
2.30
0,60
4,15

0,83
0,70
0,84
0,91
0,85

106 CCO
I 000
5 CCO

30 COO
3 CCO

30 CCO
COO

7 COO
12 COO

249 6S6

3C0

1,05
1,00
1,30
0,45
1.45

0,80
0,80
0,55
0,69
4,10

2,18

1,36
0,61
0,61
1,10 *
1,60

2.00
0,41
0,40
1.12
0,89

0,62
1,20
0,80
4 05
5,60

1,50
0,80
0,95
1,03
3,14

3,03
1,15
1,22
1.02
2,23 

'

o.so
1,45
1,60 

'

1,60
1,60

1,30
1.46
0 78
0.73
0,84

2.98
1,47
1,40
0,23
0.53

0.41
0.*-*0
0 40

0 71
0 31

3,10
3.76

60
2.57
0.40

1.40
61
IO

O*-"
1,32

1,15
O ^0
046
1.'5
1.12

0=0
1,01
2*")
0.07
0.39

1.13
1 00
1 98
1,60
1,35

1.70
0.77

95
0.86

08

0 64
0.99
0,84
0,37
1,30

0,30
1,42
3,23
0,99
0,93

1,32

0 65
2,33
0,60
4,15

0,83
0.70
0,84
0.91
0,85

1,12
1,00
1,30
0,45
1,47

0,S0
0,80
0,54
0,70
4,12

1,36
0,61
0,61
1,10
1,60

2.C0
0,41
0,40
1,12
0,89

0.62
1,21

0,80
4,11
5,60

450
0.80
1,06
1.03
3.17

3,05
',15

1.22
1,02
2,23

0.80
1,46

1,60
1,60
1.60

1.32
1,47
0,80
0.73
0.84

3.00
1.50
1,41
0,24
0.54

0,45

0,30
0.41
0.71
0.31

3.10
3.76
060
2.52
0.40

1,40
1,61

2.19
95

1.32

15
0.40
0*56
1.15
1 12

50
1.0?
? P?
097
0.39

1.14
CO

2.00
1,65
1 35

1 70
0.78
0,97
0.86
1.08

0 64
0,99
0 84
0.37
1,30

0 30
1,45
3,24
1,00
0,93

1,35
0,65
2,30
0,60
4,16

0 33
0,70
0,84
0.91
0,85

1,12
1,00
1,30
0,45
1.47

0,83
0.80
0,55
0,70
4,13

1,36
0,61
0,61
1,10
1,60

2,00
0,41
0,39
1,12
0,88

0,61
1.20

0,80
4,00
5,50

1,50
0,80
0.95
1.00
3.12

3.01
1.15
1.18
1,02
2.23

0,80
1,45
1,60
1,59
1.60

1.30
1.46
0.77
0.73
0,84

2,97
1,47
1,40
0.73
0,53

0,4!
0,30

0.40
0.21
0.31

3.10
3 72

0 60
2 52
0.40

1.40
1.61
2.14
0°5
1.32

1.10
0 '0

0 =6

1.15
1,12

48
00

7 7.5
0,95
0,35

1,13
1 CO
1.95
1,60
1.30

1,70

0 76
0O1
0,36
1,08

0.64
0.99
0,84
0,37
1,30

0.30
1,45
3,19
0.99
0,92

1,32
0,65
2,30
0,60

1,36
0,61
0,61
1,10
1,60

2.00
0.41
O.40
1,12
0,88

0.62
1,20
0.80
4,07
5,54

1.50
0,80
0.99
1.02 -

3,15

3,05'1,1*5 
-

1.19
1,02
2.23 .

0.80
1,45
1,60
1,59 -

1.60

1.31 ¦

1,46 -

0.78
0,73
0.84

2,98
1,48
1,40

0 23
0.54

0.43
0.30

0 40

O 71

0.31

3.10
3,24
0 60
7 52
0.40

1,40
1.61
2.16
0,95
1.32

1.1,3
O 40
046
1.15
1.12

.to
TO

0.06
73

14
1 no
7.00
1.61

' 
1,33

1.70
0 77
0.°6
0.P6
1,08

0,64
0.O9
0 84
0.37
1,30

0,30
1 41
3,22
0,99
0.93

133
0,65
2,30
0 60

Esl.
1.67
1,60

2,43

Esl.

1,11

3,33
0,82

1.68
0,35

0 96
Esl.

Est.
1,70

f'l.
Esl.

Esl.
Esl.

0,61

Est.

2,95
1,34

2,66

Esl.

0,32
2 62

Est.
Est.
1,89

4,88
3.72

2,56

0,94

122,52
78,21
77,22
56,41

1C8.11

114,29
10',50
108,11
136,59
137,50

63,13
86.96

1C6 67
• 91 67

104,73

68,18
84.21
165,00
120.00

* 111 70

113.38
9?,.2°

102,59
10000
101,36

107,41
103,73
104,61
123.08

86,18
87,95

105,41
103,96
120,00

107.58
96,73
96,55
76 67

100,03

86,03
83.33

114.70
105 00
1C3 33

177,14
17** 34
100 00
107 60
6452

1.40 103.71
Est. 214:6*7
1.36 170 03

3,05 105.56
80 49

,¦ fin7^

F*-t. JT*1 33

F«t, t*0O
85 oot-i

Est. 107.75

7 08 P4 »«

E-t. 13*> 73

40 in=6À
OT 7A =0

70 1,11,77

2,18 2,18

0,83
0,70
0,84
0,91
0.S5

1,05
1.C0
1,30
0,45
1,45

0,80
0,80
0,54
0,69
4,07

2,18

0,83
0.70
0,54
0,91
0,35

1.12
1.C0
1,30
0..15
1.46

0,80
0,50
0,55
0.70
4,10

EM.

0 50
0 63
1.47

Esl.
7,52

53
Esl.
1,17

62
Esl.

E't.
0,7!
0 30
1.02

0,74
3,18
0,42

1.19

Est.
Est.
Est.
Esl.

1,82
3,C9
Est.
Est.
Est.

1 '.* ^H

103 70
137 03

112 00
144,57

81 08

?5 c6

96 00
85.15

17.3 57

92 75
60,23

105,00
94 87
75,15

85.71
98.60

108 78
84.62
84,55

172,73
108.33
101,32
115.39
122,06

103,75
93,33

113,51

118,18
89,47

89,60
102,04
100.00
97,83

202,78

EUA lucram
no exterior
Cã 89 bilhões

Novfl Iorque (UPI-JB) —
As empresas norte-america-
nas que funcionam no ex-
terior obtiveram lucros de
aproximadamente 13,5 bi-
lhões de dólares (CrS 89 bi- ,
lhões i enquanto investiram
a soma sem precedentes.de
103 bilhões de dólares (Cr$
680 bilhões) em suas ope-
rações em outros paises, in-
formou a Bolsa de Npya
Iorque. •"*

Ainda segundo a revista
da bolsa em seu número, de
julho, os lucros destas com-
panhias cresceram 10% etn
relação aos do ano anterior
o que se deveu a um aumen-
to dos mercados no exterior,
a uma expansão adicional
das operações internacio-
nais de muitas empresas e
ao aumento do preço de
petróleo e de seus subpro-
dutos.

AID
Washington (UPI-JB) —

A Agência para o Desenvol-
vimento Internacional
(AID i designou ontem
William Gelabert como sub-
diretor da sucursal desse
organismo no Brasil.

Gelabert tem 22 anos de
experiência no país e é sub-
diretor interino da AID
neste pais desde 1972.

O novo subdiretor traba-
lhará com o Governo brd-
sileiro em programas de
cooperação m ú t u a, que
abrangerão campos, tais
como os alimentos, nutri-
ção, saúde pública, popula-
ção, desenvolvimento dos
recursos humanos e edu-
cação.

Seguros
O presidente do Instituto

de Resseguros do Brasil
(IRBi, Sr. José Lopes de
Oliveira, apresentou ontem
ao Ministro Severo Gomes,
da Indústria e do Comércio,
o relatório das negociações
conduzidas, na Europa e
América Latina, para a re-
novação, com vigência a
partir de julho, dos contra-
tos de resseguros do país;

Segundo o presidente do
IliB, a reciprocidade com
que as negociações foram
conduzidas garante ao pais
a troca dc prêmio e assis-
tência técnica em nível üe
valores iguais. Isto fez com
que os gastos em divisas na
colocação dc resseguros, e
seguros baixassem de 70 mi-
lhões de dólares no período
1969/70 para 35/40 milhões.

2,18 - 0,45 154,61

Esl. 112,68
87,30

2,94 87,50
0,72 111,11

Siderurgia
São Paulo (Sucursal) — A

exportação do gusa de car-
vão vegetal, permitida pelo
Governo desde o ano passa-
do a preços baixíssimos, cn-
quanto importamos aço a
preços elevados, e a defi-
ciência do transporte de ma-
térias-primas para as sido-
rurgias são so principais fa-
tores do estrangulamento da
indústria siderúrgica nacio-
nal segundo o presidente da
Açcs Anhanguera S. A., Sr.
Guaracy A. Ribeiro, quando
falou, ontem à tarde, na
reunião semanal da AbaniCe
— Associação Brasileira dos
Analistas de Mercado de Ca-
pitais, no anfiteatro da Boi-
sa de Valores dc São Paulo.

Mercado fracionário (operações a visla)

Preco
médio

TITUIC Quantidade Preço
médio

TITUIC' Quantidade Pre<a
médio

Acesita op 1 350 1.33
Arno S/A. pp «8 1,74
Pro9. Ind. do .Brasil pp 625 0,85
Bco. da Amazônia on 1 /oi) u./'

do Brasil on 11 027 4.07
do Brasil pp 17 287 5,55
Crcfisul de Inv. pp 90O 1,50
Esl. da Guanabara on 200 0,96

Belgo Minei.a op 4 942 3,13
Bolgo Minsira op 1 653 3,04
Bco. Est. de SP on 146 1,1.4
Bco. Esl. de S. pp 1 597 ,15
Bco. do Nordeste pp 3S0 1,73
Bco'. Brasileiro Oesc. pn 300 1,60
Bradesco de Inv. on 35 l;50
Brahma op 2 380 1,30
Br.ih.-na pp 1 991 1.46
Bras. Energia Eletric op 312 0,80
Casa José Silca Conl. op 6C0 0,90
Cemig pp 8S0 0.86

Souza Cruz Ind. Com. op
Cia. Sid. Nacional pp
Cia. Sid. Nacional pp
Cia. Tel. Brasileira on

Cia Tel. Brasileira pn
D. Isabel Antigas op
D. Isabel Emissão 7] op
Docas OI Sant. Ant. op
Ericsson op
¦Msnuf, Brinq. Etre Ia pp
Ferro Brasileiro cp
Ford do Brasil op
Ind, Gemmer op
Hercules pp
Light op
Lojas Americanas op
Ref. Petr. Manguinhos on
Manncsmann op
Manncsmann pp

10 494
200

227
286

2,98
1,50
1,32
0,23

2 597 0,54
700 0.2B
500 0.20

2 458 3,18
650 2,52
768 0,85
559 1,36
346 1.S0
25 1,60
106 1,21

195 1,00
023 2,79

241 1,00
1 811 1,67
1 316 1,67

Mendes Júnior pp
Mosbla op
Mesbla pp
Nova América op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Pctrcbrás pp
Paulista Força Luz op
Pet. Ipiraruja op
Rio Grandensc pp
Samitri op

Samitrl op
Siderúrgica Hine op
Siderúrgica Hime pp
Springer Refrig. op
Springer Refrig. pp
T. Janer pp
Vale do Rio Doce pp
Zivi Cuidaria pp

400
146

1 333
769

3 178
528

5051
660
449
563
855
456
811
516

60
380
666

12 732
413

1,10
0,76
0,91
0,83
1,40
2,80
3,20
0.90
0.85
2,28
4,13

3,75
0,62
0,88
0,90
0,91
1,44
4,09
1.35

Bolsa dc Nova Iorque
NOVA IORQUE (UPI-JB) — Foi ¦ seguinte a Média Dow Joncs na Bolsa de Nova lorouc, ontem!

Ajões Abarl. Mi». A(õei Abart. Max. Fech. Var.

30 Industriais
20 Transportes

826,81 831,20 818,13 820,79 -- 5,32
168,43 170,03 167,01 168,10 - 0,93

15 Serviços Públicos
65 Ações

70,01 70,55 68,38 69,89 - 1,25
248,84 250,48 245,93 247,06 - 1,91

Negócios com ações usadas na Médií, onteml

Industriais, 694 700 - Transportes, 187 SOO - Serviços POblices, 410 100 - Total, 1292 600.

PREÇOS FINAIS

Novi lorqut (UPI-JB) - Preços finais na Bolsa de Nova Iorque, ontem:

A J Industrj
Alliedch
Allis Cha
Abrand
Am Can
Ametcx
Amsmlt
Am Slnd
Am T i T
Anacon
At Rkhfld
Atlas Corp
Bendix
Bethst
Britpet
Canp-ac
Carrierc
Cçrrccorp

1 1/2
38 3/4

3'8
36 1/2
28 1/8
40 5/8
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Japoneses jazem
investimentos na
bauxita do Pará
*?& Banco Industrial do
Japão, que instalou recente-
n^ejite escritório de repre-
sentacão em São Paulo, de-
verá liderar um grupo de
bancos de investimentos es-
trangeiros que reunirão re-
cursos em torno dos 2 bi-
lhões de dólares (CrS 13 bi-
lhões 360 milhões) para
aplicar no projeto de ex-
tração e beneficiamento de
bauxita no rio Tocantins,
no, Pará.

.O diretor-presidente do
Banco, Sr. Isao Masamune,
disse ontem que seu banco
veio ao Brasil oferecer seus
serviços de financiamentos
a longo prazo (10 anos).
Ressaltou a posição do Ban-
co Industrial, é o 14? no pa-
norama mundial, e que pos-
sul'um ativo de 21 bilhões
de dólares (CrS 140 bilhões
e 28 milhões).
PROJETO TROMBETAS

Conforme o diretor-pre-
sídente do Banco Industrial
do Japão, os investimentos
no. projeto Trombetas estão
em estudos, mas admitiu a
possibilidade de liderar um
grupo de bancos de investi-
mentos para aplicar recur-
sos no Pará. A cifra de 2 bi-
lhões de dólares, apesar de
mencionada na entrevista
coletiva de ontem, não foi
reconhecida oficialmente e
os executivos do banco pre-
feriram declarar que o
montante dos investimen-
os ainda não estava deli-
nido.

O Banco Industrial já fi-
nancia várias empresas ja-
ponesas que p art rcip a m
acionariamente da Cia. Va-
le'Norte, cujo controle acio-
nário pertence à Cia. Vale

do Rio Doce, empresa cuja
incumbência é explorar o
minério de bauxita na re-
gião do rio Trombetas, no
Pará.
OUTROS
INVESTIMENTOS

Os demais setores em que
o Banco Industrial do
Japão deseja investir são a
siderurgia e papel e celulo-
se Nos investimentos efe- „
tuados no Projeto da Vale -
Norte, no Pará, está previs-
ta também a construção de
usina hidrelétrica que deve-
rá suprir de energia a re-
gião em que serão implan-
tadas as fábricas de alumí-
nlo.
ALTO-FORNO

Com a celebração de um
ritual religioso pelos técni-
cos do grupo japonês Nip-
pon Steel, terá inicio hoje
a construção do alto-forno
n1? 3 da usina de Volta Re-
donda — Companhia Side-
rúrgica Nacional. O alto-
forno é um dos 12 maiores
do mundo, com uma capaci-
dade nominal de produção
de 6 mil toneladas de ferro
gusa por dia, devendo en-
trar em operação no pri-
meiro trimestre de 1975.

Conforme a tradição ja-
ponesa, o inicio desta nova
etapa da construção será
comemorado pelos técnicos
que representam o grupo
construtor do a 11 o- f o r r o
com a -elebração de um ri-
tua!. Ele consiste na ins-
cricão de uma prece nos ti-
jolos refratários, invocando
a proteção divina para o
bom desempenho das tare-
fas para as quais foi proje-
tado o forno.

B. do Brasil não vê
problema nos repasses

"Brasília 
(Sucursal) — O

Brasil não está encontran-
do dificuldades na obtenção
de, financiamento externo
pára seu desenvolvimento, e
continua, pelas potenciali-
c]ades que apresenta, a re-
presentar uma das raras
opções para os banqueiros
internacionais. A afirmação
foi feita, ontem, pelo presi-
dente do Banco do Brasil,
Ângelo Calmon de Sá, que
recentemente regressou da

• Europa.
Disse o Sr. Ângelo de Sá

que a experiência brasileira
rio convívio e controle da
inflação está interessando
especialmente os ingleses. O
Sr. Ângelo de Sá explicou
o mecanismo brasileiro da
correção monetária em pro-
grama de televisão, em ho-
rario nobre, pela British
B r o a dcasting Coporation
(BBC).

TAXA DE RISCO

0 Explicou o presidente do
Banco do Brasil que loram
três os motivos que o leva-
Kfpi à Europa: a inaugu-
ração das novas instalações
do Banco, na City de Lon-
d'res; a posse como presi-
dente do Conselho do Euro-
btaz e a reunião (primeira)
de gerentes do Banco do
Brasil, na Europa, para de-

velam
ra decomp

México
defende

seguradora integração

finição de metas de ação.
Ainda este ano serão inau-
guradas agências em Milão
e escritório no Líbano, com
ação para todo o Oriente •
Médio.

Disse o Sr. Ângelo de Sá
que houve uma modificação
no comportamento do mer-
cado internacional de capi-
tais. Muitos países passa-
ram à condição de tomado-
res de empréstimos, infla-
cionando as taxas, que pra-
ticamente duplicaram ' em
12 meses. Por outro lado,
explicou, os banqueiros
estão cobrando um adicio-
nal de risco pelo fato dos
árabes (principais deposi-
tantes na atual conjuntu-
ra) freqüentemente deslo-
carem de bancos seus re-
cursos, na busca de melho-
res rentabilidades. Os re-
cursos em si, porém, res-
saltou o Sr. Ângelo de Sá,
continuam no mercado.

— O problema no caso
dos financiamentos não é a
falta de dinheiro, e sim a
defasagem entre os prazos
de empréstimos e depósitos.
Tem havido tentativas por
parte dos banqueiros de au-
mentar as taxas de juros
pelos riscos. Acredito, po-
rém, que o Brasil continue
a negociar nas taxas atuais,
no que o Banco do Brasil
poderá muito ajudar.

SI

.Washington (AP-JB) — A
Junta de Governadores do
Banco Federal da Reserva
dos Estados Unidos negou,
ontem, a solicitação do
First National City Over-
seas Investment Co. para
adquirir a maioria das
ações da Companhia de Se-
guros Argos Fluminense,
com sede no Estado do Rio
de, Janeiro. O telegrama da
agência de notícias dá a en-
tender que a Junta tomou
essa decisão com base na lei
antitruste norte-americana.

Foi negado, ainda, por vo-
tação unanime, um pedido
idêntico d o Bancamerica
Co., de São Francisco, com
vistas a, em associação com
a Sears Roebuck and Com-
pany, controlar a Allstate
International Insurance
Co., organização especializa-
da em investimentos em
companhias de seguro sui-
ças, alemãs e mexicanas.

Sabe-se que a Federal
Trade Comission, órgão do
G o v erno norte-americano
que combate as práticas de
abuso do poder econômico,
funcionando com base na
lei antitruste, tem con-
dições suficientes para im-
pedir negócios de firmas
norte-americanas no exte-
rior. No entanto, qualquer
medida nesse sentido, hoje,
pode estar levando em con-
sideração, também, as difi-
culdades do mercado inter-
^nacional de moedas e o alto
•preço do petróleo, que desa-
jconselham a exportação de
.capital.

O Vice-Ministro das In-
dústrias do México, S r.
Guillermo Becker, que está
no Brasil à frente de uma
missão de 23 autoridades e
empresários de seu país,
preparando a visita do Pre-
sidente Luiz Echeverria, no
próximo mês, disse ontom
na Confederação Nacional
da Indústria que "é preciso
encontrar instrumentos
mais eficazes de integração
latino-americana que a
ALALC."

— Falar de aço e produ-
tos petroquímicos nos pai-
ses latino-americanos cor-
responde a falar de escas-
sez — disse o Sr. Becker no
encontro promovido com
empresários brasileiros. Ele
propõe uma aliança mais
sólida na América Latina
para enfrentar as pressões
crescentes dos países desen-
volvidos.

A o encontro promovido
na CNI compareceram vá-
rios empresários brasileiros
que já mantêm intercâmbios
com o México, através do
Comitê Empresarial
Brasil—México, presidido
pelo Sr. Fernando Represas,
que também acompanhou
ao Brasil a missão mexica-
na.

Colômbia quer resposta
brasileira sobre projeto
dè exploração de carvão

Bogotá (UPI-JB) — O Ministro das Minas e
Energia da Colômbia, Geardo Silva Valderrama,
declarou ontem que ainda não recebeu uma res-
posta oficial do Brasil com relação ao novo projeto
de convênio com seu país sobre carvão e ferro, no
qual a Colômbia introduziu duas modificações subs-
tanciais. ' •

Silva Valderrama afirmou que o novo projeto,
aprovado,pelo Conselho de Política e Planejamento
com modificações sobre o anterior, foi entregue ha
três semanas à Embaixada do Brasil em Bogotá,
mas que não recebeu resposta "nem doT Governo
brasileiro e nem de entidade correspondente desse
pais."

MODIFICAÇÕES

Uma das modificações estabelece que ao con-
cluir os estudos sobre viabilidades, prospecçao e
determinação das áreas de possível exploração do
carvão colombiano, mesmo no caso de que sejam
positivos, a Colômbia poderá decidir unilateral-
mente se realizará a etapa seguinte, ou seja, a ex-
ploração conjunta. .

No projeto inicial, estabelecia-se que a decisão
de formar ou não a empresa industrial binaciona.1
seria tomada pelos dois países de comum acordo
quando houvessem sido concluídos os estudos.

CARVÃO CANADENSE

A carta de intenções assinada entre a Siderur-
gia Brasileira S. A. (Siderbrás) e as empresas cana-
denses estipulou como prioritária a troca de car-
vão do Canadá por minério de ferro nacional, e a
compra, pelo Brasil, de uma cota de 300 mil tonela-
das métricas em 1975, até 4 milhões de toneladas a
serem negociadas em 1980.

As negociações estão sujeitas a questões consi-
deradas em aberto, tais como preços, tipos de car-
vão termos de entrega, condições de pagamento e
transportes, além das naturais exigências de amos-
tragem e de embarques experimentais do minério.
A confirmação das negociações deverá ser feita ate
31 de dezembro do próximo ano.

O Brasil se comprometeu pela carta de inten-
ções a vender ao Canadá um milhão de toneladas
anuais de minério de ferro ou pellets, volume que
poderá duplicar no caso de se concretizarem os
planos de expansão da indústria siderúrgica da Pro-
vincia de Alberta, no Canadá.

Os dirigentes da Siderbrás discutiram ainda a
possibilidade de associação de empresas nacionais
com firmas canadenses, sob a forma de joint-ven-.
tures, como meio de ampliar a capacidade de ex-
tração de carvão em Alberta. Brasileiros e canaden-
ses concordaram em promover estudos objetivando
a participação de firmas canadenses de Alberta em
empreendimentos destinados à exploração de mi-
nérios de ferro no Brasil, e, eventualmente, em baú-
xita.

Petrobrás tem êxito em
economia de combustível
Seguindo recomendação do Ministro das Minas

e Energia, Sr. Shigeaki Ueki, a Petrobrás já obte-
ve os primeiros resultados no esforço de economl-
zar os combustíveis petrolíferos utilizados por seus
meios de transporte de terra e mar.

O êxito maior coube à Região de Produção da
Bahia, de onde provém a maior parte M produção
mineral da empresa, com a redução de 30% no
consumo de gasolina, comparando-se o primeiro
quadrimestre deste ano com o do ano passado.

REDUÇÃO
Segundo nota da empresa, a economia de gaso-

lina e diesel vem sendo feita sem prejuízo dos tra-
balhos nos setores de exploração e produção. Na
Região de Produção da Bahia, onde as atividades
em terra são intensas, foi reduzido o consumo de
gasolina de 403 e 823 litros (janeiro-abril de
1973) para 279 432 litros (período idêntico deste
ano), sem prejuízo dos trabalhos de exploração,
produção e apoio.

Também nas atividades da Plataforma Conti-
nental, informa a Petrobrás, vêm sendo adotadas
providências para reduzir o consumo de óleo diesel
por parte das 35 embarcações de apoio às uni-
dades de perfuração. Enquanto em dezembro e ja-
neiro últimos o consumo mensal foi da ordem de
2 620 mil litros, em fevereiro e março baixou para
2100 mil litros, representando uma economia de
20%, embora as atividades no setor tenham-se
intensificado. A economia foi conseguida com a re-
dução da velocidade de cruzeiro das embarcações
que, após uma série de testes, passou a ser de 11
nós horários, ou seja, 2/3 da rotação máxima.

Adecif aponta tendência
de redução na inflação

O presidente da Adecif, José Luiz Moreira de
Souza, disse ontem, na reunião da entidade, que a
redução da atividade econômica em todo o mundo
está determinando outra vez o declínio nos preços
das matérias-primas que o Brasil importa, estan-
cando um dos principais fatores que fizeram nossos
preços se elevarem nos primeiros meses do ano.

O Sr. Moreira de Souza leu um trabalho em
que sustenta a provável baixa da inflação no Brasil
neste segundo semestre. Revelou também estar in-
formado de que o limite do redesconto de liquidez
para as financeiras e bancos de investimentos inde-
pendentes será elevado de 3 para 6% do total de
operações.

A QUEDA DA INFLAÇÃO

_ O comportamento dos preces nos primeiros
me«es de 1974 — disse o presidente da Adecif —

condicionou algumas previsões apressadas quanto
aos resultados de todo o ano. Houve quem pensasse
que as altas de janeiro a maio indicassem uma re-
versão continuada neste processo. Tanto isso e ver-
dade que — principalmente nos meses de abril e
maio — as reservas de caixa das empresas e pou-
panças de pessoas físicas se transferiram abrupta-
mente de aplicações em titulos com correção mo-
netária pré-fixada para outros de correção mone-
tária livre.

O presidente da Adecif revelou que os preços
de matérias-primas no mercado de Londres passa-
ram para uma tendência descendente. Citou, para
exemplificar, o quadro adiante:

e recibos
de depósitos
bancários.

® BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS S. A.
associitüo ao

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LIMITED
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ou em qualquer agência do
Bank of London & South America Limited.

Empresário propõe que a
regulamentação dos fundos
de pensão seja flexível

O presidente da Associação de Pecúlios dos
Executivos (Aspe), Sr. José Garrido Torres, afir-
mou ontem que "a regulamentação dos fundos de
pensão deve ser feita pelo Governo federal, através
de um diploma legal flexível, que possa ser alterado
à luz da experiência de sua aplicação."

Acrescentou-que essa regulamentação nao de-
ve limitar-se a transplantar sistemas alheios, mas
sim fundamentar-se nas necessidades e condicio-
namentos do nosso meio e aperfeiçoar-se com a
prática no decorrer do tempo.
MONTEPIOS Defendeu também o prin-

Para o Sr.* Garrido Torres
"não se pode ignorar a exis-
tència no Brasil dos monte-
pios e deve-se aproveitar o
ensejo da regulamentação
dos fundos de pensão para
fazer-se a revisão da legis-
lação dos montepios."

Explicou que fundos de
pensão e montepios são
praticamente a mesma coi-
sa, embora os primeiros
existam para servir a pes-
soas jurídicas, enquanto os
montepios têm como princi-
pais associados as pessoas
físicas.

O presidente da Aspe dis-
se que já existem no Brasil
mais de 400 montepios, em
funcionamento ou pedindo
ao Governo autorização pa-
ra operar. Algumas destas
entidades atuam no país há
mais de 100 anos. Existem
montepios sérios e muito' 
poderosos economicamente,
mas também existem casos
de aventureirismo no setor.

BTSB quer
melhorar
posição

Salvador (Sucursal —
Superar a fase de esvazia-
mento financeiro que vem
se verificando nos últimos
anos e recuperar a posição
de relevo que a entidade já
desfrutou no contexto re-
gional são, atualmente, os
principais objetivos do Ban-
co- do Nordeste do Brasil,
segundo afirmou ontem o
novo presidente do BNB, Sr.
Antônio Nilson Holanda.

Para conseguir essa re-
cuperação, disse que o Ban-
cò precisa perseguir três ob-
jetivos: 11 expandir as ope-
rações de créditos ao nível
do crescimento agrícola e
industrial que se espera pa-
ra a região nos próximos
anos; 2) intensificar as ati-
v idades de apoio ao esforço
de desenvolvimento regio-
nal; 3) buscar maior efi-
ciência de trabalho com a
racionalização administrati-
va e o aperfeiçoamento do
lator humano.

cípio de que os fundos de
pensão e os montepios de-
vem ter gestão própria. "Há
quem veja incompatibi-
lidade entre fundos de
pensão e montepios, de um
lado, e seguradoras e ban-
cos de investimentos de ou-
tro. Mas, na realidade, este
conflito não é inevitável,
pois os planos oferecidos
pelos fundos de pensão e
montepios podem ser segu-
rados pelas seguradoras e
a orientação especializada
dos bancos de investimento
pode ser contratada para as
operações no mercado de
capitais.

O Sr. Garrido Torres
anunciou que no próximo
mês se reunirão em São
Paulo os representantes dos
principais montepios rio
país, para discutirem os as-
pectos da regulamentação
destas entidades e procura-
rem constituir uma órgaüi-
zação que as represente e
congregue.

BNDE apoia
pesquisa
agrícola

O Banco Nacional do De-
sen volvimento Econômico
(BNDE), através do seu
Fundo de Desenvolvimento
Técnico-Cientifico, destinou
Cr4; 4 500 256,00 à Escola de
Veterinária, da Universida-
de Federal de Minas Gerais,
a fim de serem empregados
em pesquisas no campo da
pecuária, suinocultura e
avicultura.

Esses recursos fazem par-
te de um total de
CrS 13 977 208.00 doados pele
Banco visando apoiar pes-
quisas voltadas para o de-
s e nvolvimento tecnológico
do país. A Divisão de Cièn-
cia e Tecnologia do Ministé-
rio das Relações Exteriores,
a Diretoria de Hidrografia
do Ministério da Marinha
e o Departamento de Fisica
da Universidade Federal de
Santa Catarina também fo-
ram beneficiados.

BEG transfere abertura
de agências do B. Halles
de 1.° para 8 de julho

A reabertura oficial das agências do Banco
Halles S A, sob a responsabilidade do Banco do Es-
tado da Guanabara (BEG), foi transferida do dia
Io de julho para o dia 8. O adiamento foi devido a.
falta de tempo legal para convocação da assem-
bléia-geral extraordinária, que decidirá sobre a li-
quidação ordinária do Banco Halles, antes do dia 4

próximo.
Como hoje serão realizadas as duas últimas

AGEs de empresas sob intervenção, a publicação do
edital de convocação da assembléia para a liqui-
dação ordinária do Banco Halles S.A. só poderá sair
no Diário Oficial do Estado da Guanabara- no dia
25 Legalmente, a assembléia só pode ser realizada
oito dias após a publicação do edital, isto é, dia 4,
uma quinta-feira, sendo reabertas as agencias no
dia 8, segunda-feira.

Nota oficial

O O Banco do Estado da Guanabara poderá di-
vulgar, hoje, nota oficial esclarecendo todos os de-
talhes da compra do controle acionário da Geburah
S A holding do Grupo Halles, cujas 9 milhões, 561
mil"e 935 cotas foram adquiridas, simbolicamente,
pelo valor nominl de um centavo, no total de CrS 95
mil 619 cruzeiros e 35 centavos. O valor real da
holding será levantado após a apuração final dos

- custos, confrontados ativo e passivo.
A Geburah S.A. controlava a Halles de São

Paulo — Participações e Administrações S.A., que
detinha o controle do Banco Halles S.A. e de outras
empresas do grupo. O próprio banco comercial ti-
nha participação em outras empresas. Na nota ofi-
ciai, o BEG esclarecerá o procedimento a ser adota-
do pelos depositantes, investidores e acionistas das
empresas do Grupo.

Pelo contrato, o BEG passará a operar as agên-
cias do Halles após o Banco Central anular as car-
tas patentes em nome do Banco Halles e emitir no-
vas em nome do Banco do Estado da Guanabara. O
Banco Central decidirá, ainda, pela suspensão da
intervenção.

Agências

Segundo informações oficiais do BEG, todas as
agências do Banco Halles serão reabertas com o no-
me e controle do BEG, devendo somente após 30
dias começarem a ser negociadas. E' pensamento do
banco conservar uma agência nos Estados em que
ainda não atua, evitando que suas cobranças nes-
tas praças continuem a cargo do Banco do Brasil.

Das 43 agências do Halles no Rio, 20 deverão ser
fechadas, sendo negociadas suas cartas patentes.
Das 20 sete serão transformadas em postos de co-
branca, aumentando assim o BEG para 14 o nume-
ro dos seus postos no Rio. O BEG tem autorização
para operar 20 postos. O BEG conservara os funcio-
nários do Halles e operará, ainda, as agencias do
Halles com autorização para funcionar.

Assembléias

Serão realizadas, hoje, em São Paulo, as Assem-
bléias-Gerais Extraordinárias do Banco Halles de
Investimento S.A. e da Halles Financeira S.A. -

Crédito, Financiamento e Investimento, as duas m-
Umas empresas sob intervenção que ainda nao ha-
viam feito AGE. Algumas das maiores irreguUu ida-
des apontadas pelos técnicos do Banco Central estão
localizadas nestas empresas. Fonte oficial declarou

que o Banco de Investimento não promovia conta-
bilização desde o inicio deste ano.

Ontem, foi aprovada a ata final da Assembléia
dos acionistas do Banco Halles £i.A. :ffiWg8&

foi realizada e aprovada a ata da AGE da Halles
Corretora e, às 15 horas, a da Halles Distribuidora.

Bolsa de São Paulo
Cotações

Título.1; Aberl. Min. Máx. Foch. Quant.

1,36
1,34
1,62

1,10
1,00
0,61
0,59'-. 

.... 1.52
1,38

.... 0,65
1,85
0,80
3,15'"".... 
3,02
2,03" 

 1,15
1,50"".... 
1,61" 

1,501,45
' 

5,55
8,80
3,95

.. 1.28
0,33

?;«p|a °p ;:::.. 0.23

Acesita op 
Aços Villares op . .
Aços Villares pp/b
Açúcar União pp • •
ADAP pp 
AGGS op 
AGGS pp 
Alpargatas v ......
Alpargatas pp 
And Clayton op - -
Arno pp 
Auxiliar SP pn .. -
Belgo Mineira op
Belgo Mineira op
Benzenex op
Benzenex pp 
Brad. Invest.
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma pp .
Brasil pp ..
Brasil pp . -.
Brasil on ..
Brasimet op

un

CTB on
CTB pn ...
Cacique pp

0,52
0,75
2,17

Casa Anglo op  ,'.,,-
Casa Anglo pp
CESP pp .,..-.....
Cim, Caue pp ¦ -•
Cim. Mau pp 
Cimef op 
Cobrasma pp 
Const. Betcr op . .
Const. Betcr pp ..
Cônsul pp/b 
Copas pp 
Crédito Nac. on . .
DF Vasconc. pp ..
Diâmetro Emp. oe
Docas Santos op/v
Dona Isabel PP ,"
n.-t... «— *¦>

0,75
0,58
0,73
1,40
2.02
0,65
0,28
1,45
1,10
1,00
1,65
0,90
3,18
0,37

50

Mercadoria 1 de maio 31 de maio dif.

1,10
0,58
0,95
2.50
0,60
1,18
1,10
1,09
0.95

Cobr» (lon.) £
Zinco (lon.) £
Chumbo (ton.) £
Prata (onça) pene»
Estanho (ton.) £
Ouro (onça) USS
Cacau (ton.) t
Borr*ha (ouilo) pente
Milho (ton.) £
Cafí (lon.) £
Açúcar (ton.) £
lã (quilo) pence
Prata (onça) ptnce,
li (quilo) pente

1 345
800
300
231

4 010
169

1 084
40

62
S76
235
220

231
220

1 040 - 22%
632 - 21%
243 — 21 rí

205 - 11%
3 647 . - ' '%
157 - 7%
795 - 26%
34 - 13%
60 - 4%
570 - 1%
235 0
225 + 2<-c

205 — 11%
25 + 2%

Dreher op
Duratex pp 
Ecisa pp 
Econômico pn . -
Ericsson op 
Est. Ceará pp ..
Est. S. Paulo op
Est. S. Paulo on
Est. S. Paulo pn
Estrela op p'Q.
Estrele pp
Eucatex pp 
FNV pp/a 
Fer. Lam. Bras. op
Fer. Lam. Bras. PP
Ferrt) Bras. od 
Feiro, ligas pp. •¦•
Fertiplan op .,. j.. . í ¦
Fin. Bradesco on /.
Fin., Bradesco' pn ..
Francês liai. on

op

Fund. Typy op .
Fund. Tupy pp
Germani pp
Heleno/Fons.
IAP op 
Ind. Heering pp/a
Ind. Villares pp'b
Inds.. Rorot , op •. -
Inv; Brasil on .'.. ¦
Itaú pp "•"

1,25
1,75
0,70
0.76
1,41
1.26'
1,26
1.35
1,38
1,00
1,26
1,50
0,70
0,44
2,55
1,35
1,20
2,50
1.29
1,25

1,33
1,30
1,62
1,08
1,00
0.61
0,57
1,52
1,35
0.65
1,85
0,75
3,13
3,00
2,03
1,15
1,48
1,61
1,50
1,45
5,52
8,80
3,85
1,28
0,33
0,23
0,50
0,75
2,10
2,00
0,72
0,5B
0,72
1,40
2,02
0,65
0.28
1,45
1,10
1,00
1,63
0,90
3,18
0,37
2,45
1,10
0,58
0,95
2,45
0,60
1,17
1,10
1,09
0,94
0,92
1,25
1,75
0,70
0,75
1,41

. 1,26
1,26

. 1,35
1,37
1.00
1,26
1.4B
0.70
0,42
2,55
1,33
1,20
2,50
2,29
1,25

1,38
1,34
1,64
1,10
1,00
0,61
0,59
1,53
1,38
0,65
1,85
0,80
3,16
3,02
2,03
1,15
1,50
1,61
1,50
1,50
5,57
8,83
3,95
1.30
0,33
0,24
0,52
0,77
2,17
2,05
0,75
0,59
0.73
1,40
2.02
0,65
0,3S
1.47
1.19
l.iW
1,65
0,90
3.20
0,37
2,50
1,10
0,58
0,95
2,50
0,63
1,20
1,12
1,09
0,95
0,94
1,25
1,75
0,70
0,80
1,41
1,28
1,26
1,35
1,40
1,00
1,26
1,50
0,70
0,45
2,56
1,35
1,21
2,50
2,29
1,25

1,35
1,30
1,64
1,10
1,00
0,61
0,57
1,52
1,36
0.65
1,85
0,75
3,15
3,02
2,03
1,15
1,50
1,61
1,50
1,48
5,57
8,85
3,90
1,30
0,33
0,24
0,51
0,77
2,10
2,00
0,75
0,59
0,72
1,40
2.02
0,65
0,37
1,47
1,19
1,00
1,63
0,90
3,20
0,37
2,50
1,10
0,58
0,95
2,45
0,63
1,18
1,11
1,09
0,94
0,92
1.25
1,75
0.70
0,80
1,41
1,28
1,26
1,35
1,40
1,00
1,26
1.50
0,70
0,43
2,56
1,33
1,20
2,50
2,29
1,25

Titulos Abert. Min. Máx. Fech. Quant.

345 300
12 200

5 900
50 200
18 000
17 000
20 600

120 800
47 500
52 400

4 000
100 500
226 900

7 500
3 500

30 000
35 200
31 800
44 800
48 000
82' 400
32 900
16 7C0

¦ 11 200
25 000
28 800
24 300

9 000
400

13U0O
89 500
13 000
23 000

3 900
3 000

000
79 800
19 300
28 300

400
13 300

000
11 000
10 COO

I 900
25 100
25 000

9 200
3 900

50 000
75 800
33 800
13 400
7000

16 500
000
800

40 COO
47 000
17 200

000
34 OCO

400
31 700

000
4 200

37 700
63 100
35 000

200
3000

27 700
20 900

8 000
5000

Itau pp 
líaú on •
Itaú pn 
Itaú Porl. in/pn ..
Keralux op 
L. Tel. Bras. op
Lafer pp 
Licjht op 
Light on 
Maderit pp/b 
Magnesita op 
Manasa op 
Mangels Indl. op . .
Marcovan op 
Mec. Pesada op ..
Melhor. SP op ...
Melhor. SP pp . ¦ •
Mere. S. Paulo pp
Mere. S. Paulo on
Mesbla op,
Met Barbará op ...
Met Gerdau pp . - -
Metal Leve pp 
Moinho Sanf op .. ¦
Móveis Cimo pp/a
Nord Brasil pp ...
Noroeste Est pp -
Noroeste Est pn ..
Novo Mundo pn
Paranapanema op .
Paranapanoma pp
Peg Pag op 
Pet Ipiranga op

1,15
1,20
1,02
1,40
0,50
0,98
1,24
1,02
1,01
1,31
1,50
2,46
1,55
0,48
1,00
1,06
0,92
1,50
1,23
0,90
1,20
1,80
3,65
1,20
1,00
1,80
2.25
2,05
0,63
0,50
0,50
1.10
0,90
1.31

Pet Ipiranga pp j'7
Petrobrás pp 
Petrobrás on •
Petrominas pp 
Phebo op
Pirelli op 
Pirelli pp 
Real pn 
Real Cia Inv on 
Real Cia Inv pn 
Real Pari pn ;

1,40
0,63
1,45
1,34
1,18
0,72
0,80
0,80
0,63

80
Ssmp
Semp op 
Servix Eng op 
Siam Útil op 
Sid Açonortu pp/a
Sid Açonortc pp/a
Sid Guaira pp • ¦ ¦ ¦
Sid Guaira 
Sid Guaira PP ¦ ¦ •
Sid Hime pp 
Sid Mínesman op
Sid Nacional pp/b
Sid Riotjrand op '¦'
Sid Riogrand pp  -í"i"

íifco Brasil pp
Sorana op . - ¦
Sra. Olimpia pp
T Janer pp

1,55
0,41
0,85
1,53
1,41
1.10
1,01
1,01
0,90
1,95
1,49
1,80

1,90
2,18
1.45
1,72Transparaná op -'33

Transparaná pp
União Bancos pp
União Bancos on
União Bancos- pn
União Comi on
União Comi pn
União Invest pn
Unipar oe 
Valo R Doce pp
Valmot op 
Varig pp 
Vigoreíti op ¦-•
Wagner pp - ¦ ¦ ¦

0.80
0,76
0,70
0,60
0,50
0.95
0,56
4,08
1,30
1,02
0,89
2,05

1,15
1,20
1,02
1,40
0,50
0,96
1,24
1,01
1,00
1,31
1,48
2,46
1,55
0,48
1,00
1,05
0,90
1,50
1,23
0,90
1,20
1,80
3,60
1,19
1,00
1,80
2,25
2,05
0',6O
0,50
0,50
1,10
0,90
1,31
3,17
1,40
0,60
1,45
1,34
1,16
0,72
0,80
0,80
0,63
0,80
1,50
0,40
0,85
1,53
1,41
1,10
1,01
1,01
0,90
1,92
1,49
1,80
2,30
1,25
1,90
2,18
1,45
1,70
2,31
0,80
0,76
0,69
0,60
0,50
0,95
0,56
4,03
1,30
1,02
0,89
2,05

1,15 1,15
1,20 1,20
1,02 1,02
1,40 1,40
0,50 0,50
0,98 0,96
1,25 1,24
1,02 1,02
1,01 1,01
1,35 1.32
1,50 1,50
2.49 2,46
1.56 1,56
0,48 0,4B
1,00 1,00
1,10 1,10
0,92 0.92
1.50 1.50
1,23 1,23
0,95 0,95
1,20 1,20
1 80 1,80
3,70 3,70
1,22 1,22
1,00 1,00
1,80 1.80
2,25 C25
2.05 2,05
0,63 0,60
0,50 0,50
OCO 0,50
1,10 1,10
0,92 0,92
1,32 1,32
3,22 3,21
1,43 1.43
0 63 0,60
1,45 1,45
1,35 1.35' 1,18 1,18
0,72 0,72
0 31 0,81
0,80 0,80
0,65 0,65
0,80 0,S0
1,55 1,50
0 42 0,40
0,85 0,85
1,53 1,53
1,41 1,41
1,10 1,10
1,01 1,01
1,01 1.01
0,90 ¦ 0,90
2,00 2,00
1,51 1,51
1 80 1,80
2.32 2,32
1,25 .1,25
1.90 1,90
2.23 2,23
1.50 1,50
1,72 1,70
2.33 2,31
0,80 0,80
0,76 0,76
0.70 0.70
0,60 0,60
0,55 0,55
0,95 0,95
0,56 0,56
4.13 4,13
1.35 1,35
1,05 1,02
0,89 0,89
2,05 2.05

3 300
39 800
77 400

3 300
000

27 000
111 000

30 500
214 300

18 000
8 400
3 000

21 OCC
10 000

5 9C0
8 100
5 700

100 000
100 000

21 5C0
8 500
5 000

16 300
54 500

7 100
44 OCO
45 0:0
16 COO
16 500
10 000
13 500
20 000
16 COO
21 OCO

497 5CO
760 6C0
17 600

8 000
104 800
46 9C0
29 300
25 200
14 OCO
28 200
19 700
46 300

464 OCO
16 OCO

000
12 2C0
18 000
54 100
54 100

COO
700

13 500
11000
41 COO

172 OCO
OCO
OCO

13 600
000

27 000
800

5 000
20 200
15 3C0
26 4C0

5 400
32 000

112 OCO
59 000
12 ICO
6000
10 COO

j tí tói»**!**5'CT«»»*!^
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AVISOS RELIGIOSOS

ERNAN! DOYLE SILVA

+ 

Maria Hortência,, Hélio Proença Doyle
e família, Fábio Proença Doyle' e fa-
mília, Ney Proença Doyle e família,

Arly Torelly e Sra., Ailson Linhares e família,
Rachel Proença Doyle e filhas, comunicam o
falecimento de seu querido esposo,- pai, so-

gro e avô, ocorrido ontem anunciando que
seus funerais se realizam hoje às 12 horas,
saindo o corpo da Capela Real Grandeza para
o Cemitério de São João B-atista. (42642

Pescador
desaparece
noRGS

Porto .Alegre (Sucursal)
— Está desaparecido desde
ontem um dos seis tripulan-
tes do barco de pesca São
Domingos — Manoel Pedro
dos Santos, 45 anos. pai de
cinco filhos :— que virou no
rio. MámpitÜba, com a agi-
tação das águas nas.proxi-
midades dos Molhes, divisa
de Santa Catarina com o
Rio Grande do Sul.

H. W. J. DE LA FONTAINE VERWEY
(FALECIMENTO)

0 Banco Holandês Unido S/A cumpre o do-
loroso dever de comunicar o falecimento de

seu ex-diretor H. W. J. DE LA FONTAINE VERWEY,
saindo o féretro hoie, às 15 horas da Capela Real
Grandeza, sala n.° 2. (P

Monomotor explode no ar
em Santa Catarina e mata
piloto e os 2 passageiros

Florianópolis (Correspondente) — Menos de
10 minutos depois de decolar do aeroporto Hercílio
Luz, desta Capital, o avião monomotor Cessna-200,
prefixo PT-JTA (0-4587) explodiu e partiu-se no ar,
matando seus três ocupantes — o piloto João Al-
berto Piana (solteiro, 21 anos), o engenheiro Adair
Bernardoni (casado, 40 anos) e o industrial Marcos
Glsen (casado, 29 anos).

O aparelho ia para a cidade catarinense de Ca-
çador; onde fica a Companhia Olsen de Tratores,
com plano de vôo aprovado pela Diretoria de Rotas
Aéreas. O aparelho decolou às 8h30m e seu último
contato com a torre foi feito logo após; tudo estava
em ordem. Dez minutos depois, a explosão foi ou-
vida pelos moradores do morro das Taquaras, em
Santo Amaro da Imperatriz.

JOSÉ DA SILVA
(MISSA DE 7." DIA)

Carminda Augusta da Silva, Gilberto da Silva e senhora, Carlos da Silva,
senhora e filhos, agradecem a todos que os confortaram por ocasião do
falecimento de seu querido esposo, pai, sogro e avô e convidam para
a missa que farão celebrar por sua alma no dia 22 de junho, às 10,30

noras na Igreja de Santo Antônio dos Pobres à Rua dos Inválidos.

LUIZ GONZAGA DA GAMA FILH
(4.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO) .

Sua família convida parentes e amigos para assistirem
à missa de 4.° aniversário de falecimento do sempre

lembrado LUIZ GONZAGA DA GAMA FILHO, que manda ceie-

brar segunda-feira, dia 24 de junho, às 11 horas, na Igreja .^

de Nossa Senhora do Carmo, na Rua Primeiro de Março. An-

tecipadamente agradece aos que comparecerem a esse ato

Je fé cristã.

N. S.

ODETTE BARBOSA FERREIRA LEIÍE
(4.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Sua família convida parentes e amigos de sua saudosa e
inesquecível ODETTE, para assistirem à missa que será
celebrada amanhã, sábado, dia 22, às 9h30m na Igreja

Mãe dos Homens — R. Alfândega, 54.

ENG.0 FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(MISSA DE 7.° DIA)

M Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Gua-
W^ÊÊ nabara convida seus diretores, conselheiros, associados, fun-
¦ cionários e amigos do seu saudoso ex-Presiden1e para assis-

tirem a missa de 7.° dia que manda celebrar hoje, dia 21, às 11,30
horas na Igreja de Santa Margarida Maria — Lagoa.

ENG.0 FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Associação dos Construtores Civis dó Rio de Janeiro convida
seus diretores, associados, funcionários e amigos do seu sau-
doso ex-Presidente para assistirem a missa de 7.° dia que

manda celebrar hoje, dia 21, às 11,30 horas na Igreja de Santa Mar-
garida Maria — Lagoa.

EXPLOSÃO
Segundo lavradores que

viram a cena, as duas asas
do aparelho se soltaram da
fuselagem, "que ficou com
a forma de um charuto" e
caiu. As asas, segundo os
mesmos depoimentos, caí-
ram devagar, como folhas
secas.

Na queda, a fuselagem
bateu no pico do morro das

Auditoria
livra médico
e advogado

O Conselho Permanente
de Justiça da 2a. Auditoria
do Exército decidiu, por
unanimidade, relaxar a
prisão preventiva do medi-
co Fued Saad e do advoga-
do Estanislau Alkimin Ma-
galhães, acusados de práti-
ca subversiva e detidos des-
de agosto de 1972 no Regi-
mento Caetano de Faria.

Ambos respondem a pro-
cesso juntamente com o-
jornalista Aluísio dos San-
tos Pilho e sua mulher Ma-
ria Laura dos Santos. São
acusados de subversão,
através do PCB, na área do
I Exército.

Taquaras, deslizando uns 50
metros e parando numa la-
voura de mandioca. Uma
das asas ficou a uns 500
metros de distancia e a ou-
tra a uns 800 metros. O cor-
po do piloto foi encontrado
dentro do aparelho; o do
industrial, ao lado dos des-
troços; e o do engenheiro
a uns 30 metros. Todos os
três serão sepultados.hoje.

Decisão do
TFR agrada
Ronald Biggs

Ronald Biggs recebeu
com satisfação a noticia de
que o TPR, ao negar-lhe on-
tem o habeas-corpus por 5
x 4, decidiu que a extra-
dição não poderá ser para
pais que tenha tratado de
extradição com a Ingla-
terra. Esta tarde, ele estará
na Policia Federal para re-
ceber instruções sebre o que
deve fazer agora, depois da
decisão judicial.

Sua mulher Raimunda
também ficou eufórica com
a /noticia. Na sua opinião,
a decisão da Justiça permi-
tira a Ronald Biggs voltar
após o nascimento do filho,
o que deverá ocorrer até o
inicio de agosto.

ARLINDO DUBEUX
(MISSA DE 7.» DIA)

Edifh Banks Dubeux (ausente), Jarbai» Afonso dc Melo,
esposa e filhos, Arlindo Dubeux Júnior, esposa c
filhos, Geraldo Banks Dubeux, esposa e filhos, Leonar-
do Mente, esposa e filhos; Alexandre de Carvalho,
esposa e filhas, Corina Dubeux Fonseca e filhos, Lincoln

Nery e esposa, Leopoldo Nery da Fonseca e esposa, profunda-
mente consternados com o falecimento do seu saudoso esposo,

pai, sogro, avô, .tio e sobrinho — ARLINDO DUBEUX — ocorrido
no Recife, convidam os parentes e amigos para assistirem ao
ofíc'o religioso, cm sufrágio de sua boníssima alma, a realizar-se
no dia 22 do corrente, sábado, ás 10 horas, na Matriz Crislo
Redentor, à Rua das Laranjeiras, 519.

HENDR1K WILLEM J0HAN
DE LA FONTAINE VERWEY

(FALECIMENTO)

Sua família e demais parentes comunicam
o seu falecimento e convidam para o seu
sepultamento hoje, às 15,00 horas, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza n.° 2

para o cemitério de São João Batista. (42641

JOSÉ LUIZ DE
OLIVEIRA DIAS

A Diretoria e os funcionários de ManrJarmo — Fiança
S.A. — Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
convici-im os parentes e amigos do seu companheiro,
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DIAS para assi-tirem i missa
que, em intenção de sua alma, farão realizar na

próx-ma segunda-feira, dia 24, às 3.30 horas, na Igreja Ho Cumo,
à Rua Primeiro de Março. Antecipadamente agradecem o com-
parecimento a esse ato.

MARIA FERNANDES BRAGA
(MARIQUINHAS)

[¦ Julieta Xavier Marques do Couto e Mar-
EqüSB tha Fernandes Braga do Couto, suas filhas,
¦ agradecem as manifestações de pesar por

ocasião do falecimento de sua querida mãe.

FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(PAI)

(MISSA DE 7.° DIA)

Cia. de Carbonos Coloidais - "C. C. C", por seus Di-
retores e Funcionários, convida seus clientes, fome-

cedores e amigos para assistirem a missa de 7.° dia que, em
intenção da alma do DR. FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(pai), será celebrada hoje, dia 21, sexta-feira, às 11,30
horas, na Igreja de Santa Margarida Maria - Lagoa. (P

FRANCISCO DE MAGALHÃES
CASTRO

(Missa de 7.° dia)

Nair Coimbra de Magalhães Castro;
Livia de Magalhães Castro e família,
Francisco C. de Magalhães Castro e

família (ausentes); Estácio José de Magalhães
Castro e família,- Roberto de Magalhães Cas-
tra e família; Ascânio Mesquita Pimentel e fa-
mília; Trajan Coltzesco e senhora (ausentes),
Guilherme da Silveira Filho e família, agra-
decem as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de seu querido
FRANCISCO e convidam demais parentes e
amigos para a missa de 7.° dia a ser celebra-
da hoje, dia 21, sexta-feira, às 11:30 horas,
na Igreja Santa Margarida Maria, na Lagoa.

Benoni disse que atirou na jovem para mostrar que a arma era boa

Guarda fere uma jovem que
duvidara de sua carabina

Ber.oni Ferraz, guarda de segurança
do Conjunto Residencial do IP ASE em
Vicente de Carvalho, encostou ontem sua
carabina calibre 22 no braço da estu-
dante Eliane Soares da Silva, de 16 anos,
e apertou o gatilho "para mostrar que
rainha arma não era de brinquedo". O
tiro perfurou e fraturou o braço direito
da jovem.

Enquanto ela gritava, no chão, per-
deridò muito sangue, o guarda corria pa-
ra se refugiar no posto policial do con-
junto. Perseguido por estudantes que
acompnnhavam Eliane, Benoni apon-
anontou-íhe a carabina e só não atirou
de novo porque todos se esconderam. O
guarda foi salvo de ser linchado com a
chegada de agentes da 27a. DP, que o
prenderam.

Gracejos
A agressão foi contada á policia pe-

lo estudante Claudionor de Lima Ferrei-
ra. também de 16 anos. Ele disse que es-
tava em companhia de Eliane e de mais
quatro colegas, todos alunos do 3.° ano
ginasial da Escola Cecília Meireles,
aguardando o inicio de seu turno de au-
Ias; Passavam alguns minutos das 17 ho-
ras e o grupo estava no interior do Con-
junto Residencial do IPASE, conversan-
cio. quando passou o guarda Benoni Fe--
raz. funcionário da firma SEG — Servi-
ço Especial de Guardas.

Os estudantes dirigiram-lhe alguns
gracejos, principalmente em relação à
sua arma, uma carabina Urco, tendo
Eliane, rindo, dito duvidar que ela dis-
parasse.

Irritado, Claudionor tirou do bolso
duas ¦ cápsulas para municiar a arma,
mas elas caíram no chão. Eliane, sempre
sorrindo, apanhou os projéteis e entre-
gou-os ao guarda, enquanto comentava
com os companheiros:

Esse íroço não deve matar nem
mosquito.

Esticou então o braço direito e dis-
se a Benoni:

Vê se mata este mosquito aqui no
no meu braço.

O guarda terminou de colocar as ba-
Ias na arma, encostou o cano no braço
de Eliane e apertou o gatilho.

Revolta
O sangue esguichou do braço da mo-

cinha. Claudionor conseguiu lenços dos

companheiros e improvisou um garrote.
Benoni começou a se afastar, sendo logo
seguido pelos estudantes e já também
por alguns populares, moradores do cõn-
junto, atraídos pelo barulho do tiro e
pelos gritos de Eliane. A diretora da Es-
cola Cecília Meireles, Sra. Diva Cárva-
lho, apressou-se a conduzir a menina
ferida ao Hospital Getúlio Vargas, onde
foi constatada fratura no local onde^ a
bala se alojou. ""

Benoni ganhou o interior do posto
policial, sempre seguido p:-lo grupof.no'qual, mais adiantado, ia Claudionor'..O
rapaz chegou a gritar para outro guar-
da da corporação: "Prenda esse homem,
ele é um assassino." Benoni voltou-se e
apontou a carabina paia o estudante,,que
se escondeu atrás de um muro. Já então
formava-se uma multidão de pessoas r.e-
voltadas, algumas armadas com pedaços
de pau, facões e até foices. Pretendiam
invadir o posto e justiçar o guarda,-no
que foram impedidos por uma turma da
27a. DP que logo chagou ao local. ¦>

Tranqüilo

B-nóni Frrraz tem 49 anos de icla-
úl .e reside na Rua Francisco Teotônio,

; 
"5. em Bangu. Está há três meses 'fra-

'brhrtrido 
como guarda do SEG — Servi-

co Espacial de Guardas. Antes era açou-
gu -iro. E' um homem franzino, alguns
cabelos brancos à altura das têmporas,'estr.turá média. Seu depoimento foi tran-
nuilo. Não negou ter usado a arma com
fnalidaae de atingir a menina. Alegou,
porém, ciue pretendia mesmo mostrar aos
estudantes que sua carabina não era de
brincadeira. "Eles abusaram de mim e eu
atirei."

A revolta dos moradores do conjun-
lo e dos próprios estudantes da Escola
C-cilia Wsírélr.s não se concentrava ape-
nas na figura de Benoni, mas em toda a
corporação encarregada da vigilância no
local e que é paga por cotização dos que
ali residem. Eles queixam-se de uma"sé-
rie de arbitrariedades praticadas pelos
guardas, que o.s tratavam com aspereza,
já tendo havido inclusive agressões. Di-
zem, inclusive, que costumamvusair suas
armas pelo menor motivo, muitas vezes
alta madrugada. 'i',"'

Benoni Ferraz foi autuado no Am-
go 129 do Código Penal (lesões corpo-
rais).

Estudante pede bola e íeva tiro
Irritado porque uma bola, com a qual

um grupo de colegiais jogava na quadra
da escola, caiu em sua casa, Antônio
Vieira Cavalcante. 61 anos — ele se diz
primo de Tenório Cavalcante — sacou do
revólver e o descarregou contra um grupo
de estudantes que foi à porta da sua
casa iRua Eduardo Sá, 41, Higienopohs),
pedir a devolução da bola. .

Em meio aos disparos, com estudan-
tes correndo, moças desmaiando e muita
gritaria, foi baleada a jovem Cleomar da
Silva, 18 anos, aluna'do Colégio Gabarito,
Rua Dark de Mattos. Com ferimento na
mão direita, ela foi medicada no Hospi-
tal Getúlio Vargas.

Tentativa
Quando, as balas de Antônio Cavai-

cante* acabaram os colegiais tentaram in-
vadir a sua casa para linchá-lo e chega-
ram a fazer tochas visando incendiar o
local. A-uado, o agressor procurou reimi-
niciar a arma, mas a ação providencial
da diretora da escola, professora Ékila
Azevedo dos Santos, chamando às pres-
sas a policia, impediu que Antônio fi-
zesse mais vitimas.

Uma guarnição da 21a. DP e duas
patrulhas da PM cercaram a casa e le-
varam Antônio para a delegacia de Bon-
sucesso, onde ele não chegou a ser autua-
do. Aproveitando a confusão, o agressor

jogou fora a arma e negou a autoria .dos
disparos. Por isso, o flagrante foi trans-
formado em inquérito.

A rjolicia já possui depoimento, da
professora Dinorá Antônio da Silva c da
estudante Fátima Salomão Ribeiro, que
viram Antônio com a arma, atirando
para todos os lados e gritando que não
entregaria a bola. Hoje serão ouvidas ou-
trás pessoas. A briga entre Antônio Ca-
valcante e os estudantes do Colégio Ga-
barito é antiga. O colégio possui uma
quadra de esportes ao lado da casa de
Antônio. Toda vez que, nos jogos de vôlei
ou basquete, a bola caía na casa dele,
ocorriam atritos e a bola era devolvida
sempre de má vontade.

Outros

O jovem Cremildo Correia Miguel, fir
lho de Irineu Vicente Miguel iRua Olim*
pia, 814, fundos i foi internado ontem no
Hospital Sousa Aguiar com um tiro na

. perna direita. Ele contou ter sido balear
do próximo à sua residência por um desr
conhecido.

No Hospital Getúlio Vargas, foi
atendido o pedreiro Propicio Joaquim dc
Oliveira (40 anos, Rua Dr. Bruno, s/n,
Duque de Caxias), que foi baleado na
barriga pelo guarda particular conheci'-
do por Gaguinho.

ENG.0 FRANCISCO
MAGALHÃES CASTRO

_ O Clube de Engenharia e a Federa-

B^H ção Brasileira de Associações de

Engenheiros convidam os paren-
tes, amigos e colegas do saudoso Eng.0

FRANCISCO MAGALHÃES CASTRO, Sócio

Benemérito e ex-Vice-Presidente, respecti-

vãmente, destas Entidades e membro do

Conselho Diretor de ambas, para a Missa

de 7.° dia que será celebrada na Igreja

Matriz de Santa Margarida Maria (Lagoa),

hoje, dia 21, às 11 h30m. (P

Cacilda Portella';
de Castro

i

+ 

Oswaldo Veiga de

Castro, Emane José

de Araújo, esposa ç

filhas, Nelson Portella Veiga

de Castro, Elisabeth Cortes

Teixeira e filhos e Carmení

Passos Couto, convidara-os

demais parentes e amigos

para a missa de 7.° dia que;

em sufrágio da boníssima

alma de sua querida espo-

sa, mãe, avo, sogra e irmã

CACILDA, mandarão celeJ
t

brar, no dia 22, sábado, às.

10,10 horas, na Igreja de'

Santa Luzia, na Rua Santa.

Luzia n.° 490 - Centro.

à
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ERNANI DOYLE SILVA

+ 

Maria Hortência, Hélio Proença Doyle
e família, Fábio Proença Doyle e fa-
mília, Ney Proença Doyle e família,

Arly Torelly e Sra., Ailson Linhares e família,
Rachel Proença Doyle e filhas, comunicam o
falecimento de seu querido esposo, pai, so-
gro e avô, ocorrido ontem anunciando que
seus funerais se realizam hoje às 12 horas,
saindo o corpo da Capela Real Grandeza para
o Cemitério de São João Batista. (42642

Decisão do
TFR agrada

Monomotor explode no ar
em Santa Catarina e mata

Ronald Biggs piloto e os 2 passageiros

v#%^ J i:^^^^M

Ronald Biggs recebeu
com satisfação a noticia de
que o TFR, ao negar-lhe on-
tem o habeas-corpús por 5
x 4, decidiu que a extra-
dição não poderá ser para
pais que tenha tratado de
extradição com a Ingla-
terra. Esta tarde, ele estará
na Policia Federal para re-
ceber instruções sobre o que
deve fazer agora, depois da
decisão judicial.

H. W. J. DE LA FONÍAINE VERWEY
(FALECIMENTO)

¦J- 0 Banco Holandês Unido S/A cumpre o do-
loroso dever de comunicar o falecimento de

seu ex-diretor H. W. J. DE LA FONTAINE VERWEY,
saindo o féretro hoje, às 15 horas da Capela Real
Grandeza, sala n.° 2. (P

JOSÉ DA SILVA
(MISSA DE 7.° DIA)

Carminda Augusta da Silva, Gilberto da Silva e senhora, Carlos da Silva,
senhora e filhos, agradecem a todos que os confortaram por ocasião do
falecimento de seu querido esposo, pai, sogro e avô e convidam para
a missa que farão celebrar por sua alma no dia 22 de junho, às 10,30

horas na Igreja de Santo Antônio dos Pobres à Rua dos Inválidos.

+

LUIZ GONZAGA DA GAMA FILHO
(4.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Sua família convida parentes e amigos para assistirem
à missa de 4.° aniversário de falecimento do sempre

lembrado LUIZ GONZAGA DA GAMA FILHO, que manda ceie-

brar segunda-feira, dia 24 de junho, às 11 horas, na Igreja

de Nossa Senhora do Carmo, na Rua Primeiro de Março. An-

recipadamente agradece aos que comparecerem a esse ato

Je fé cristã.

ODEÍTE BARBOSA FERREIRA LEITE
(4.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

+ 

Sua família convida parentes e amigos de sua saudosa e
inesquecível ODETTE, para assistirem à missa que será
celebrada amanhã, sábado, dia 22, às 9h30m na Igreja

N. S. Mãe dos Homens — R. Alfândega, 54.

ENG.° FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

~ Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Gua-
nabara convida seus diretores, conselheiros, associados, fun-
cionários e amigos do seu saudoso ex-Presiden1e para assis-

tirem a missa de 7.° dia que manda celebrar hoje, dia 21, às 11,30
horas na Igreja de Santa Margarida Maria — Lagoa.

ENG.° FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Associação dos Construtores Civis do Rio de Janeiro convida
seus diretores, associados, funcionários e amigos do seu sau-
doso ex-Presidente para assistirem a missa de 7.° dia que

manda celebrar hoje, dia 21, às 11,30 horas na Igreja de Santa Mar-
garida Maria — Lagoa.

FRANCISCO DE MAGALHÃES CASÍRO
(PAI)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
Cia. de Carbonos Coloidais - "C. C. C", por seus Di-
retores e Funcionários, convida seus clientes, fome-

cedores e amigos para assistirem a missa de 7.° dia que, em
intenção da alma do DR. FRANCISCO DE MAGALHÃES CASTRO
(pai), será celebrada hoje, dia 21, sexta-feira, às 11,30
horas, na Igreja de Santa Margarida Maria - Lagoa. (P

Florianópolis (Correspondente) — Menos de
10 minutos depois de decolar do Aeroporto Hercílio
Luz, desta Capital, o avião monomotor Cessna-2Ü0,
prefixo PT-JTA (0-4587) explodiu e partiu-se no ar,
matando seus três ocupantes — o piloto João Al-
berto Piana (solteiro, 21 anos), o engenheho Adair
Bernardoni (casado, 40 anos) e o industrial Marcos
Olsen (casado, 29 anos).

O aparelho ia para a cidade catarinense de Ca-
çador, onde fica a Companhia Olsen de Tratores,
com plano de vôo aprovado pela Diretoria de Rotas
Aéreas. O aparelho decolou às 8h30m e seu último
contato com a torre foi feito logo após; tudo estava
em ordem. Dez minutos depois, a explosão foi ou-
vida pelos moradores do morro das Taquaras, em
Santo Amaro da Imperatriz.
EXPLOSÃO

Segundo lavradores que
viram a cena, as duas asas
do aparelho se soltaram da
fuselagem, "que ficou com
a forma de um charuto" e
caiu. As asas, segundo os
mesmos depoimentos, caí-
ram devagar, como folhas
secas.

Na queda, a fuselagem
bateu no pico do morro das

Auditoria
livra médico
e advogado

O Conselho Permanente
de Justiça da 2a. Auditoria
do Exército decidiu, por
unanimidade, relaxar a
prisão preventiva do medi-
co Fued Saad e do advoga-
do Estanislau Alkimin Ma-
galhães. acusados de práti-
ca subversiva e detidos des-
de agosto de 1972 no Regi-
mento Caetano de Faria.

Ambos respondem a pro-
cesso juntamente com o
jornalista Aluisio dos San-
tos Filho e sua mulher Ma-
ria Laura dos Santos. São
acusados de subversão,
através do PCB. na área do
I Exército.

.Taquaras, deslizando uns 50
metros e parando numa la-
voura de mandioca. Uma
das asas ficou a uns 500
metros de distancia e a ou-
tra a uns 800 metros. O cor-
po do piloto foi encontrado
dentro do aparelho; o do
industrial, ao lado dos des-
troços; e o do engenheiro
a uns 30 metros. Todos os
três serão sepultados hoje.

Copacabana
homenageia
A. Teixeira

A Administração Regional
de Copacabana inaugurou
ontem à noite o retrato do
Sr. Aloísio Maria Teixeira
Filho na Galeria dos ex-ad-
ministradores, tendo sido
ele o sexto, em solenidade
a que compareceram o Se-
cretário de Serviços Sociais,
Sr. Mário Tobias de Melo,
o Deputado Marcelo Medei-
ros e os comandantes dos
Fortes Copacabana e Leme,
e mais de 500 pessoas.

O homenageado, que pas-
sou o cargo de administra-
dor ao Sr. Paulo Matos Fi-
lho para candidatar-se a
deputado estadual pelo
MDB, foi o fundador do
Mobral em Copacabana.

ARLINDO DUBEUX
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Eclitli Banks Dubeux (ausenle), Jarbas Afonso de Melo,
esposa e filhos, Adindo Dubeux Júnior, esposa e
filhos, Geraldo Banks Cubeux, esposa e filhos, Leonar-
do Mente, esposa c filhos, Alexandre de Carvalho,
esposa e filhas, Corina Dubeux Fonseca e filhos, Lincoln

Nery e esposa, Leopoldo Nery da Fonseca e esposa, profunda-
mente consternados com o falecimento do seu saudoso esposo,
pai, sogro, avô, tio e sobrinho — ARLINDO DUBEUX — ocorrido
no Recife, convidam os parentes e amigos para assistirem ao
ofício religioso, em sufrágio de sua boníssima alma, a realizar-se
no dia 22 do corrente, sábado, às 10 horas, na Matriz Cristo
Redentor, à Rua das Laranjeiras, 519.

HENDRIK WILLEM J0HAN
DE LA FONTAINE VERWEY

(FALECIMENTO)

Sua família e demais parentes comunicam
o seu falecimento e convidam para o seu
sepultamento hoje, às 15,00 horas, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza n.° 2

para o cemitério de São João Batista. (42641

JOSÉ LUIZ DE
OLIVEIRA DIAS

A Diretoria e os funcionários de Mandarino — Ftsnça
S.A. — Corretora de Valores Mobiliários c Câmbio
convidam os parentes e amigos do seu companheiro,
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DIAS para assistirem 4 missa
que, em intenção de sua alma, farão realizar na

próxima segunda-feira, dia 24, às 2.30 horas, na Igreja do Carmo,
à Rua Primeiro de Março. Antecipadamente agradecem o com-
parecimento a esse ato.

MARIA FERNANDES BRAGA
(MARIQUINHAS)

+ 

Julieta Xavier. Marques do Couto e Mar-
tha Fernandes Braga do Couto, suas filhas,
agradecem as manifestações de pesar por

ocasião do falecimento de sua querida mãe.

FRANCISCO DE MAGALHÃES
CASTRO

(Missa de 7.° dia)

+ 

Nair Coimbra de Magalhães Castro;
Livia de Magalhães Castro e família,
Francisco C. de Magalhães Castro e

família (ausentes); Estácio José de Magalhães
Castro e família; Roberto de Magalhães Cas-
tro e família; Ascânio Mesquita Pimentel e fa-
mília; Trajan Coltzesco e senhora (ausentes),
Guilherme da Silveira Filho e família, agra-
decem as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de seu querido
FRANCISCO e convidam demais parentes e
amigos para a missa de 7.° dia a ser celebra-
da hoje, dia 21, sexta-feira, às 11:30 horas,
na Igreja Santa Margarida Maria, na Lagoa.
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Benoni disse que atirou na jovem para mostrar que a arma era boa

Guarda fere uma jovem que
duvidara de sua carabina

Ber.oni Ferraz, guarda de segurança
do Conjunto Residencial do IPASE em
Vicente de Carvalho, encostou ontem sua
carabina calibre 22 no braço da estu-
dante Eliane Soares da Silva, de 16 anos,
e apertou o gatilho "para mostrar que
minha arma não era de brinquedo". O
tiro perfurou e fraturou o braço direito
da jovem.

Enquanto ela gritava, no chão, per-
dendo muito sangue, o guarda corria pa-
ra se refugiar no posto policial do con-
junto. Perseguido por estudantes que
acompanhavam Eliane, Benoni apon-
tou a carabina e só não atirou de novo
porque todos se esconderam. O guarda
foi salvo de ser linchado com a chegada
de agentes da 27a. DP, que o prenderam.

Gracejos
A agressão foi contada à policia pe-

lo estudante Claudionor de Lima Ferrei-
ra, também de 16 anos. Ele disse que es-
tava em companhia de Eliane e de mais
quatro colegas, todos alunos do 3.° ano
ginasial da Escola Cecilia Meireles,
aguardando o inicio de seu turno de au-
las. Passavam alguns minutos das 17 ho-
ras e o grupo estava no interior do Con-
junto Residencial do IPASE, conversan-
do, quando passou o guarda Benoni Fer-
raz, funcionário da firma SEG — Servi-
ço Especial de Guardas.

Os estudantes dirigiram-lhe alguns
gracejos, principalmente em relação à
sua arma, uma carabina Urco, tendo
Eliane, rindo, dito duvidar que ela dis-
parasse.

Irritado, Claudionor tirou do bolso
duas cápsulas para municiar a arma,
mas elas caíram no chão. Eliane, sempre
sorrindo, apanhou os projéteis e entre-
gou-os ao guarda, enquanto comentava
com os companheiros:

—- Esse troço não deve matar nem
mosquito.

Esticou então o braço direito e dis-
se a Benoni:

— Vê se mata este mosquito aqui no
no meu braço.

O guarda terminou de colocar as ba-
las na arma, encostou o cano no braço
de Eliane e apertou o gatilho.

Kevolla
O sangue esguichou do braço da mo-

cinha. Claudionor conseguiu lenços dos

companheiros e improvisou um garrote.
Benoni começou a se afastar, sendo logo
seguido pelos estudantes e já também
por alguns populares, moradores do con-
junto, atraídos pelo barulho do tiro e
pelos gritos de Eliane. A diretora da Es-
cola Cecilia Meireles, Sra. Diva Car.va-
lho, apressou-se a conduzir a menina
ferida ao Hospital Getúlio Vargas, onde
foi constatada fratura no local onde^a
bala se alojou.

Benoni ganhou o interior do posto
policial, sempre seguido pelo grupo, mo
qual, mais adiantado, ia Claudionor.. O
rapaz chegou a gritar para outro guar-
da da corporação: "Prenda esse homem,
ele é um assassino." Benoni voltou-se-c
apontou a carabina para o estudante, que
se escondeu atrás de um muro. Já então
formava-se uma multidão de pessoas re-
voltadas, algumas armadas com pedaços
de pau, facões e até foices. Pretendiam
invadir o posto e justiçar o guarda, no
que foram impedidos por uma turma da
27a. DP que logo chegou ao local.

Tranqüilo

Benoni Ferraz tem 49 anos de ida-
de e reside na Rua Francisco Teotònio,
365, em Bangu. Está há três meses tra-
balhando como guarda do. SEG — Servi-
ço Especial de Guardas. Antes era açou-
gusiro. E' um homem franzino, alguns
cabelos brancos à altura das têmporas,
estatura média. Seu depoimento foi trari-
quilo. Não negou ter usado a arma com
finalidade de atingir a menina. Alegou,
porém, que pretendia mesmo mostrar áòs
estudantes que sua carabina não era de
brincadeira. "Eles abusaram de mim e eu
atirei."

A revolta dos moradores do cqnjun-
to e dos próprios estudantes da Escola
Cecilia Meireles não se concentrava ape.-
nas na figura de Benoni, mas em toda a
corporação encarregada da vigilância lio
local e que é paga por cotização dos que
ali residem. Eles queixam-se de uma sé-
rie de arbitrariedades praticadas pelos
guardas, que os tratavam com aspereza,
já tendo havido inclusive agressões. Di-
zem. inclusive, que costumam usar suas
armas pelo menor motivo, muitas vezes
alta madrugada.

Brnoni Ferraz foi autuado no Arti.-
ga 139 do Código Penal (lesões corpo-
raisi. •••'<

Estudante pede bola e íeva tiro
Irritado porque uma bola, com a qual

um grupo dc colegiais jogava na quadra
da escola, caiu em sua casa, Antônio
Vieira Cavalcante, 61 anos — ele se diz
primo de Tcnório Cavalcante — sacou do
revólver e o descarregou contra um grupo
de estudantes que foi ã porta da sua
casa (Rua Eduardo Sá, 41, Higienopohs),
pedir a devolução da bola.

Em meio aos disparos, com estudan-
tes correndo, moças desmaiando e muita
gritaria, foi baleada a jovem Cleomar da
Silva, 18 anos, aluna do Colégio Gabarito,
Rua Dark de Mattos. Com ferimento na
mão direita, ela foi medicada no Hospi-
tal Getúlio Vargas.

Tentativa
Quando as balas de Antônio Cavai-

cante acabaram os colegiais tentaram in-
vadir a sua casa para linchá-lo e chega-
rama fazer tochas visando incendiar o
local. Acuado, o agressor procurou remu-
niciar a arma, mas a ação providencial
da diretora da escola, professora Ékila
Azevedo' dos Santos, chamando às pres-
sas a policia, impediu que Antônio fi-
zesse mais vitimas.

Uma guarnição da 21a. DP e duas
patrulhas da PM cercaram a casa e le-
varam Antônio para a delegacia de Bon-
sucesso, onde ele não chegou a ser autua-
do. Aproveitando a confusão, o agressor

jogou fora a arma e negou a autoria dos
disparos.- Por isso, o flagrante foi trans-
formado em inquérito.

A oolicia já possui depoimento da
professora Dinorá Antônio da Silva c da
estudante Fátima Salomão Ribeiro, que
viram Antônio com a arma, atirando
para todos os lados e gritando que nao

-entregaria a bola. Hoje serão ouvidas ou-
trás pessoas. A briga entre Antônio Ça-
valcante e os estudantes do Colégio Ga-
barito é antiga. O colégio possui uma
quadra de esportes ao lado da casa de
Antônio. Toda vez que, nos jogos de vo lei
ou basquete, a bola caia na casa dele,
ocorriam atritos e a bola era devolvida
sempre de má vontade.

Outros

O jovem Crcmildo Crrreia Miguel, fi-
lho dc Irineu Vicente Miguel (Rua Olim-'
piá 814 fundos i foi internado ontem no
Hospital Sousa Aguiar com um tiro na-
perna direita. Ele contou ter sido balea-
do próximo à sua residência por um des-^
conhecido. ...

No Hospital Getúlio Vargas, foi
atendido o pedreiro Propicio Joaquim de|
Oliveira (40 anos, Rua Dr. Bruno, s/n,
Duque de Caxias), que foi baleado na]
barriga pelo guarda particular conheci-,
do por Gaguinho. |

b§»

ENG.° FRANCISCO
MAGALHÃES CASÍRO

O Clube de Engenharia e a Federa-

ção Brasileira de Associações de

Engenheiros convidam os paren-
tes, amigos e colegas do saudoso Eng.°

FRANCISCO MAGALHÃES CASTRO, Sócio

Benemérito e ex-Vice-Presidente, respecti-

vãmente, destas Entidades e membro do

Conselho Diretor de ambas, para a Missa

de 7.° dia que será celebrada na Igreja

Matriz de Santa Margarida Maria (Lagoa),

hoje, dia 21, às llh30m. (P

Cacilda Portella !
de Castro

+ 

Oswaldo Veiga de

Castro, Emane José

de Araújo, esposa e

filhas, Nelson Portella Veiga

de Castro, Elisabeth Cortes'

Tei;;eira e filhos e Carmem|

Passos Couto, convidam os

demais parentes e amigos

para a missa de 7.° dia que/

em sufrágio da boníssima,

alma de sua querida espo-'

sa, mãe, avó, sogra e irmã,

CACILDA, mandarão ceie-

brar, no dia 22, sábado, às l

10,10 horas, na Igreja de

Santa Luzia, na Rua Santa

Luzia n.° 490 - Centro.

>»\
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Píndaro apronta
sem esforço em
pista muito boa

•^¦•Pindaro, filho de Chio,
háscido e criado no Haras
São José, teve o treinamen-

*&tà encerrado na madrugada
*S3e ontem, na Gávea, sob a
""direção de Juvenal M. Silva,
f-chando os 700 metros em

45s, justos, na pista d e
areia leve, e o companheiro
Pirênio aumentou para
45s 2/5 à vontade.

Passe Partout, Z111 e r ,
Emilia, Keka, Freeway," First Hand, La Neta e Deli-
cado também agradaram

jios observadores, com First
^•and um dos favoritos da
! sétima prova registrando

50s nos 800 metros e Dell-
cado, cabeça-de-chave d o

.último páreo, demonst. *n-"do 
bom periodo técnico com

a marca de 45s nos 700 me-
tros de distancia.

.-GRISELDA DI TACCO

^Perdigão (G. F. Almeida),
--desceu a reta em 38s, intel-
•ramente à vontade. Sali-

"inada (L. Corrêa), melhorou
.para 37s, com alguma facili-

-dade. Tatié (U. Meireles),
aumentou para 39s, sua-

-vemente. Nour El Amcr (J.
<B. Paulielo), chegou corren-

¦ do muito em 36s4/5 a reta.
-Griselda di Tacco (A. Fer-

o-eira), elevou para 37s, com
•seu jóquei sereno. Ben Viva

(A. Santos), os 700 em 46s,
1 sem ser ajustada em parte•alguma e sempre a pouco

mais do centro da pista.

PASSE PARTOUT

Pindaro (J. M. Silva), os
700 em 45s, sem ser ajus-
tado em parte alguma e a
pouco mais do centro da
pista. Pirênio (J. Marinho),
aumentou para 45s2/5, à
yõntr.de e também pelo"mesmo 

caminho. Xlrluminy
JA. Ferreira), aumentou pa-"ra 

46s, de galope largo.
Nacionale (J. Garcia), a re-'ta 

em 38s, com sobras. Pas-
se Partout (J. Q u e 1 r ó s ) ,'dominou 

com autoridade a
um outro em 43s 3/5, sem-
gre pelo caminho mais lon-
go. Opol (P. Cardoso), para
a mesma distancia, assina-
lou 45s, com algumas reser-
vas e Olavo (G. F. Almel-
da), melhorou para 43s3/5,
deixando ótima impressão e
afastado da cerca.

ZILLER

Satélite (J. Pinto), os 800
cm 51s 2/5, com disposição.
Zlller (P. Cardoso), igualou,
com ótima ação. Lord Pin-
tado (J. Tinoco), vindo de
mais distancia, dosceu a re-
ta em 38s4/5, com seu sere-
hòl Ritério (É. Ferreira), os
700 é: i 46s 2/5, com sobras
e Pachá (E. Ferreira), para
a mesma distancia, regis-
trou 49s, suavemente. Fal-
cão Negrl (J. Queirós), os
80D em 52s4/5, r'e galope
largo e sempre junto à cer-
ca externa. Sadalysses (J.
Pedro F<f), diminuiu para
5ls 2/5, demonstrando gran-
des progressos.

EMILIA

Emilia (J. Reis) desceu a
reta em 37s, com rara facl-
Iidade. Avogada (Lad.) au-
rhentou para 4 0 s, sua-
vemente.' Fidenza (A. Fer-
reira) fez duas partidas; a
primeira de 200 metros em
12s e a outra em 21s 2/5,
agradando. Farsa (F. Silva)

subiu até pouco mais dos
600, virou e assinalou
41s2/5, sem ser solicitada
em parte alguma. Cap Fleet
(C. R. Carvalho) deu um ga-
lope de reconhecimento de
42s a reta..

KEKA

Benkai (J. Pinto), a reta
em 39s, de galope largo.
Keka (J. Baffica) melhorou
para 37s, com rara facili-
dade. Fatime (J. Sousa) ele-
vou para 37s 2/5, com seu
jóquei sereno.

FREEWAY

Rocambole (G. Fagun-
des), a reta em 37s2/5, à
vontade. Farmood (D. Guig-
noni) aumentou para
39s 4/5, alertado nos últimos
metros. Albarone (R. Mar-
quês) melhorou para
37s2/5, demonstrando ai-
guns progressos. Dudas (C.
Valgas), a reta em 38s2/5,
levando a pior de um outro
que encontrou casualmente.
Fiord (L. Correia), vindo de
mais distancia, chegou con-
tido em 37s 2/5 a reta. Free-
way (H. Vasconcelos), a re-
ta em 37s 2/5, com grande
facilidade e Dossel (F. Pe-
reira F9.) elevou para 40s,
sem qualquer preocupação
de marca.

FIRST HAND

First Hand (F. Concei-
ção), os 800 em 50s, com ra-
ra facilidade. Virago (J.
Pinto), os 700 em 44s, agar-
rado com um outro. Bér-
gamo (P. Alves), a reta em
38s 2/5, à vontade. Arpesani
(ir. Marchant) diminuiu pa-
ra 37s 2/5, sobrando ao lado
de um outro.

LA NETA

Greia (J. Pedro F<?.), a re-
ta em 39s, à vontade.
Acácia Negra (E. Ferreira),
os 700 em 48s, suavemente.
Preghielra (P. Alves), a re-
ta em 38s 2/5, com seu
jóquei sereno e La Neta (J.
Julião) ni e 1 h o r ou para
37s 2/5, com grande facili-
dade. Macega (H. Ferreira)
aumentou para 39s 4/5, sem

. a. minima preocupação de
marca. Albônia (G. Á. Fei-
jó), os 700 em 45s, com ai-
gumas reservas. Maça já (V.
Gonçalves) igualou, domi-
nando com autoridade a
um outro.

DELICADO

Sir Sorteado (P. Alves),
os 700 em 46s, à vontade e
Futrico (A. Hodecker), a re-
ta final em 39s, da mesma
forma. Bonsono (C. Valgas)
diminuiu para 38s, de galo-
pe largo. Delicado (J. M.
Silva), os 700 em 45s, com
alguma facili dade e
Hampshire (S. Silva), a re-
taem 38s, à vontade. Nino
(J. Ramos), na raia peque-
na, assinalou 39s 2/5, sem
qualquer preocupação de
marca. Traipu (J. Estevesi,
a reta em 37s,sobrando ao
lado de um outro. Justilho
(F. Lemos) aumentou para
39s 2/5, suavemente. Rofalá
(H. Vasconcelos), os 800 em
51s 2/5, deixando boa im-
pressão. Rinch (E. Ferrei-
ra), os 700 em 43s 2/5, com
a mesma disposição do
companheiro e Baton (H.
Vasconcelos i, na reta opôs-
ta, chegou correndo multo
em 35s.

0 MAIOR CONCURSO
ACUMULADO!

CrS 515. 843,30 serão adicionados ao mo-
vimento de apostas do Concurso de sá-
bado próximo

Será o maior Concurso de 7 Pontos
a ser disputado nas corridas de JOCKEY
CLUB BRASILEIRO do próximo sábado, 22
-Cr$ 515.843,30-

O encerramento dessa aposta será às
15h 30.

Acumulados, ainda, os Concursos de
7 Pontos:
Domingo, 23 CrS 26.994,80
2.a-feira, 24 CrS 33.415,55
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Aliano não apresenta
Norne que amanheceu
com o casco dolorido

mmmgmm

Ninhoé, estreante, não chegou a ser exigido nos exercícios da semana

O treinador Válter Aliano
não apresentará, na reu-
nião de amanhã, a potran-
ca Norne, que venceu a
penca de Curitiba e estrea-
ria como grande favorita
no primeiro páreo. A filha
de Clgal estava com o casco
do anterior esquerdo dolorl-
do, na manhã de ontem,
com problema de ferragea-
mento — cravo encostado
— e só na próxima semana
terá o treinamento reinicia-
do.

Apontando El Lazador
como uma compensação pe-
Ia ausência de Norne, afir-
mou que o seu pensionista
é de melhor categoria que
a maioria dos adversários
e apenas Indaial, cavalo do
turfe de São Paulo, poderá
oferecer forte resistência.
Lembrou o exercício d e
lm43s 3/5 de El Lazador.
na pista pesada, come um
dos melhores da madru-
gada do último sábado.
FÁCIL COMPARAÇÃO

Para melhor exemplificar
o chance de El Lazador. dis-
se Aliano que seu pensionis-
ta sempre correu em plano
de igualdade com Obelion,
que se inscrito no GP Ger-
vásio Seabra, domingo, cer-
tamente seria a p o n t a do
como um ganhador quase
certo.

— Mesmo considerando
que El Lazador esteve sendo
.exercitado e m percursos
maiores do que os 1 600 me-
tros em que vai competir,
essa diminuição de distan-
cia não representa proble-
ma para um esc,uema de
treinamento, principalmen-
te quando se sabe que o
meu cavalo é espontâneo. A
derrota de El Lazador re-
presentaria, para mim, uma
grande surpresa..'

_ CUIDADO COM'O BOLO
Acredita o preparado- em

boa exibição de Happy Fan-

LOTERIA oo ESTADO on GUANABARA
Decreto n.o 827, d» 18 d* Iinelro d* 1082, ratificado pelo Goitrno Fidinl, conforma Dacralo n.o 1.029, da I*;-;*» «nalo da 1-82

Serão pagos os prêmios leíerentes a presente Extração, até 18/9/74, prescrevendo todos os prêmios, após esta data. .
PRÊMIO MAIOR:

602.--outfo cr$ 150.000,00 *puwo"13C"
Lista de QUINTA-FEIRA,

Pagamentos sem desconto 2.450 P
20 de JUNHO de 1974

rêmios As Extrações principiam às 18 horas

PRÊMIOS CR$

1
11)02..

1076...

1102.;.
1202...
1302...
1102...
1121...
1502 „.
1565.'..
1572...

.1002...
•1702...

1802...
1874...
1902...
198!)...

f.0,00

100,00

00,00
00,00
00,00
00,00
80.00
¦60,00

80.00
80.00
60,00
60,00
60,00
80,00
60,00
80.00

PRÊMIOS GR$

3
3(1112... . 60,00
:il)l!l... 80,00
:io:ii ... .so.oo
30-1!)... 80,00

3076... 100,00
:iioi... 80.00
3102... 00,00
3202... .60,00
3223.., 80.00
3302... 60,00
3333... 80.0(1
3316... 80.00
3102 ...¦ (10,00

PRÊMIOS .CR$

2
2002...
2005...

2076...

2102...

2202...
' 
2203...

2243...

2302...

2102...
2177...

2502...

211112...

2702...

2802...

2801...

2888...

2902...

2987...

60,00

80,00

100,00

60,00

60,00

80,00

80.00

60,00

60,00

80,00

60,0u

«0,00

60,00

60,00

80,00

80,00

60,00

80.00

¦3502....

3580...

3593...

3602...

3693 ...•

3702...

3702 ...•

3710...

3719...

3802....

383(i...

3810...

3902...

4002...

4076...

4102...

4202 .'.

1302 .„

1323...

4102...
¦1107...

1502...

60,00

80,00

80.00

60.00

80.00

80.00

60,110

80,00
80,00

60,011

811.00

80.00

60,00

(10.00

100.00

60,00

60,00
60,00

80,00

60,00

80,00

60,00

4555...

461)2...

4613....

4702...

4739...

4802...

4902...

íí
5002...

5076:..

5102...

51113...

5177...

5202...

5302...

5402...

5502...

5602...

5670...

5702...

5802...
5902...

<i
6002...

6076...

6102...
«202:..

6302...

6324....

6375"...

6102...

6170..

6502...

6517...

6537...

61102...

80,00

60,00

80,00
(10,00

80.00

60.00

60,00

(10,00

100.00

60,00

80.00

80.00

60.00

(10,00

60,00

60.00

60,00

80.00

60.00

60,00

60,00

110.00

100.00
«0,00

(10.00
60.00
80,00
80.00
60,00
80.01
60,00
80.00
80.00
110,00

PRÊMIOS CRS
6610... 80.00
6702... (10.00
6802... 60,00
6902... 60,001

6935
700,00

cmiZEinns

7
70112...
7048...

7076...
7085...
7102...
7159...
7198...
72112...
7208...
7281...
73II2...
7316...
7102...
7502...
7602....
7702...
7802...

; 781)2...
'7900...

7902...
7915.:.

PRÊMIOS CRS
8202... ' 60,00
8212... 80,00
8257... 80.00
8302... 60,00
8402... 60,00
8131... 80.011
8502... 60,01)
8511... .80.00
811112 ... (10,00
8702... (10,00
8802., 60,00
8902... ,60,00

PRÊMIOS CRS
9102..
9202..
9302..
9384 ..
9102..
9151..
9470..
9502.
9602.

60.00
(10,00
60,00
80.00
60.00
80,00
80.00
60,00
60,00

a
8002..
8076..
8IH2..

(10.00

80,00

100.00
80,01)
60,00
80,00
80.00
110,00
80.011

. 80,0(1
60,00
80.00
60,00
60,0(1
«0,00
60,00
80,00
(10,00
80,011
60.00
80,0(1

60,00

100.00
«0.00

8910...
8978...

80,00
80,011

f»
9002... 60.00
9037... 80,0(1
90112... 80.0(1

APROXIMAÇÃO

9075
400,00

CRUZEIROS

9076
150.000,00

C It 0(1 R I It O 8

APROXIMAÇÃO

9077
400,00

f ii r z r. 111 (i s

9613
1.000,00

C 1! r 7. E I li o s

9702...
9802...
9808...
9829...
9869...
9872 .„
99112...
9958...

60.00
«11.011
80.00
80.00
80.00
80.00
«0.00
80,0(1

IO
10002... «0.00

10076..
10085..
10102..
10202..
10221)..'10238.'.

10247..
10302..
10320..
IOIII2..
111502 ..
10602..
10610..

100.00
80.00
60.00
«0.00
80.00
80.00
80.00
«0.1)11
80.00
60.00
«0.00
1)0,00
80,00

PRÊMIOS CRS
10075... 80.00
10702... «0,00
1071)9... 80.00
UIS02... 60,00
10819... 80.00
1(1902... 60,00
10913... «0.00
10915... 80,00

II
11002... 60,00

11076... 100,00

11102... 60.00-
11202... 60.00
11302... 60.00

!.• PKS.MIO

11402
3.000,00

C II II /. E I II O S

PRÊMIOS" CRS

12202...
12302...
12402....
12502...
12(1112 i
12614...
12646...
12702..
12703...
12782...
12797...
12802...
12902...

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
80.00
80,00
60,00
.80,00
80,00
80.00
«0,00
.60,00

13
13002... 00,0(1

11419...
111112...
115112..
115119...
11602...
11602...
11702...
11705...
11802...
11902...
11927...
11952...
11976...

80.00
80.00
60,00
30,00
80.011
60,00
60,00
80.00
(10,00
60,00
80.011
811.00
80,00

12
12002... «0,00

12076... 100.00

12102... 60,00
12122... 80.00

13076...
13102...
13150...
13202...
13299...

,13302...
13381...
13402...
13502...
13512...

100.00
60.00
80,00
60,00
80.00
60,00
80,00
60,00
60,00
80.00

13553
500,00

CRUZEIROS

131102...
13(198...
13702...
13802...
13819...
13S92...
13902 ...
13938...

60,00
80.00
60,00
60,00
80.00
80.00
60.00
80.00

O)

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

!_ JORNAL DO BRASIL
_?f

Todos os números terminauos em 6 (final do 1° prêmio) tèm Cr$ 60,00

As centenas derivadas do 1.° Prêmio e a dezena do 2.° figuram no corpo da lista

802.' EXTRBQãO — As dezenas 13, 35, 53, 74, 75, 77 e 78 tèm Cr$ 60,00 - .602.' EXTRAÇÃO

Fiscal do Ministério da Fazenda: Jorge Ciímaco Vieira ^^

OGORfl- TROQUE UMA FRAÇÃO POR 1 CUPOM OU 1 BILHETE POR 10 CUPONS DOS

SEUS TALÕES VALEM MILHÕES
=== Leve a um Posto MOBRAL quem não sabe ler e escrever ==

V /fl

CASA ESPEStÂUCA
A QUE MAIS SORTE VENDE!

Avenida Rio Branco, 159 • Rua do Rosário, 146

tasy, que se encontra
anotada em uma .. u r m a
acessível e só por ieso, em-
bora seja uma écua que só
aparece na corrida nos úl-
timos metros, foi .nscrita
em 1300 metros. Happy
Pan tasy trabalhou a milha
com tranqüilidade em
lm 52s e Alia ".o lembra que
ela pode se tornar e m

, ótimo ponto no bolo millo-
nário acumulado para a
tarde de amanhã.
^Tem esperança em me-

lhor apresentação de Mura-
tore, diz ndò Cie se trata
de um bom parell.eiro, bem
colocado em 1600 metros,
pois tem o estilo do cavalo
galopador. Esclareceu que
Murator. correu pouco na
última vez, . orque é muito
grande e pesado, com enor-
mes cascos, próprios de cor-
redor de grama e encontrou
uma raia pesada, agarran-
do, totalmente desfavoiá-
vel. Admite até mesmo que
o cavalo paranaense possa
gan: ar a prova inicial do
programa de domingo.
TESTE NA GRAMA

Aliano tem o maior inte-
resse que Nebressa corra na
pista de grama na quinta
prova, pois pretende insere-
vê-la na prova clássica para
ipotrancas a ser realizada
no dia 7 do próximo mês.
Mesmo com grande torcida
para que não chova, o pre-
parador acha que em qual-
quer terreno a potranca
correrlí bem, já que traba-
lhou com muitas reservas
em lm 26s ao lado de Nor-
ne.

Inscrição que o treinador
indica como excelente é a
de Doll of Texas, quç con-
tinua em excelelhte '|orma
técnica mantida ijíj êom ga-
lopes suaves na apequena
pista que fica próxima à
Lagoa.

;''.iV\ à yr">

Aurisca
volta no
S. Verde

Belo Horizonte (Sucursal)
Devido a terceira partida
do Brasil na Copa, amanhã
á tarde, o Jóquei Clube de
Minas Gerais marcou para
domingo a reunião semanal
do Hipódromo de Serra
Verde, evitando um fraco
movimento e ao mesmo
tempo proporcionando aos
turfistas a oportunidade de
ver pela televisão, o jogo de
futebol. '..

O apronto para os seis
páreos será realizado hoje
cedo, mas Aurisca, já on-
tem, sobressaia como a for-
ça do quinto, regressando à
raia depois de um periodo
de recuperação. Ela será
montada por Jonas Fraga.
Como maior adversário de
Aurisca figura a argentina
Cumbaya que será pilotada
por Milton Gualberto dos
Santos.

1? Páreo - Ai 13h50m - CrJ 950,00

1 000 mitri»

1—1 Albertino, F. Iniene 56
2-2 Gamaçíp 52, M. A. Nunes 52
3-3 Huá, M. G. Santos 5*
4-4 Nandu, L. Vanderloi .... 56
5-5 Royal Flash, i. Fraga 5b

29 pi„0 _ X« Mh20m - Cr? 700,00

t 200 rnttro»

1-1 Chinclinho, E. Rosa 58
2-2 Cornlchão, F. Imcne 56
3-3 Happy Stamp, M. A. Nunes 60
4—4 Maneco, G. F. Silva 58
5-5 Ziloanc H. Hévia 56

39 Páreo - Mh30m - CrS I 100,00

1 000 mttFOi

1-1 Clementina, J. R. Silva .... Si
2-2 Demi Saison, R. A. Pinto .. 54
3—3 Doíi Contigo, F. Inicn_ .... 56
4-4 Dream, M. A. Nunes 54
5-5 Rustler, G. F. Silva 56
6-6 V. Vermelho, M. G. Santos 56

49 Páreo - As 15h - CrS 950,00

1 200 mttros

1-1 BienvIlWli 56, R. A. Pinto .. 56
2-2 Fidona, O. F. Silva 58
3-3 Jurtlle, J. K .Silva 5*
*-i Sabalera II. M. G. Santos .. 53
5-5 Tozzl, l. Vanderlel 56

59 Par «o - As lih30m - CrS 950,00

1 400 mttros

Handicip

1-1 Arisca, J. Fraga 58
2-2 Cumbaya, M. G. Santos .. 58
3^-3 Guizo, E. Rosa 58
À~i Nenho, t. A. Vanderlci .. 56

69 Páreo - As lóh - CrS 700,00

1 000 mtltos

!-; Chico Diabo, J. ". Silva .. 56
2-2 Dashing, S. A. Barros 56
3 3 Duar El Arab, F. Imcne 56
i- i Ferenhcit, M. G. Santos ... £!
5-5 Jovial lord, H. Hévia ...... 56
6-6 Nehemlai, l. VendHal .. 5*
7-7 Suspiro, I. tosa ........... 5*

BINÓCULO
J. C. Moraes

Albenzio Barroso não virá
de São Paulo para conduzir
Indaial no Grande Prêmio
Gervásio Seabra, domingo
na Gávea porque foi sus-
penso por indisciplina pela
Comissão de Turfe, item
que proíbe a participação
de qualquer jóquei mesmo
em grande prêmios ou cás-
sicos. Ainda sem cqnfir-
mação é-possível que o irei-
nador Eduardo Gozik indi-
que M. Collaneri para subs-
tituir Barroso na direção do
filho de Xasco do Stud Ta-
manâaré apontado pelos
observadores como um dos
principais concorrentes da
importante prova clássica.

Partida de Ihurn
Ibum por Paddy's Light

e Tyburn do Stud Saybc
um. dos inscritos no GP
Gervásio Seabra esteve na
raia de areia do prado en-
cerrando os treinamentos.
Percorreu os 800 metros em
49s 2/5 com facilidade, qua-
se que colado à grade- de
fora, sob a direção de José
Machado.

Deserção de Norne
Ncrne, por Cigal e do Ha-

ras Palmital, com estréia
prevista para a corrida de
amanhã, na primeira pro-
va, deverá ficar mesmo na
cocheira, prejudicada no
fenegeamento. Com fama
de ligeira, a potranca alazã
trouxera do Paraná uma vi-
tória em penca com 41s e
linhas nos 700 metros de
distancia.

Bolo milionário
A corrida de amanhã tem

um bolo de sete pontos mi-
lionário, com mais de

¦CrS'500 mil acumulados e
iófíie poderá chegar.a Cr$l
Iniilhão, A Comissão de. Cor-
ridas do Jóquei Clube Brasi-
leiro retardou o início da
programação para as 15 ho-

;t'as, devido à realização,
com transmissão direta do
jogo Brasil x Zaire pela Co-
pa do Mundo.

O estado ãa raia, de-
serções, exercícios, apron-
tos, mudanças de monta-
rias, são detalhes importan-

. tes para os que querem
acertar, tudo temperado
com uma boa dose de sorte,
fundamental também em
corridas de cavalos.

Rocambole estréia
Rocambole, por Kameran

Khan e Berceuse, estréia
nos 1300 metros do sexto
páreo, reforçando conside-
ravelmente o numero um
de Sisteio. Trouxe vitória tíe
São Paulo e outras cinco do
Tarumã, agradando pelo
porte e disposição em dois
exercício- realizados na Gá-
vea. Terá a direção de Ger-
vásio Fagundes, que monta
preferencialmente os ani-
mais do Haras Ipiranga.

208 produtos
A Sociedade de Criadores

e Proprietários de Cavalos
de Corridas de São Paulo

. já marcou os dias 10, 11 e
13 de setembro para a reali-
zação dos leilões de produ-
tos nacionais de dois anos,
no Tattersall de Cidade
Jardim, possivelmente com
a participação de 208 pro-
dutos, divididos nas três
noites. As vendas, com fi-
nanciamento, começam ter-

ça-jeira, continua m na

quarta, passando para sex-
ia-feira, porque na quinta
é dia de corrida.

De tudo um pouco
.4 /U-sociaçfío _e Cronistas

de Turfe do Rio de Janeiro
se reúne na tarde de hoje,
cm sua sede social, para
que a atual diretoria expo-
nha a situação de insolvên-
cia que atravessa. Solicita-
se o comparecimento de lo-
dos associados na tentativa
de se encontrar una solução

para problemas que poucos
não tiveram capacidade pa-
ra solucionar. III Se a enti-
dade dos jornalistas espe-
cialUados está em crise,
também determinados irei-
nadores o estão com a falta
de pagamentos de propric-
tários. E' um antigo proble-
ma do turfe brasileiro, no-
tadanente do carioca, sem
qualquer perspectiva, já que
os profissionais não têm
para quem apelar. Ou têm?
11/ Serviço de Veterinária
de São Paulo combate os

pombos que são portadores
e transmissores de toxo-
plasmose.
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GRUPO IV
Fluminense
São Paulo
Internacional
Atlético PR
Portuguesa
Goiás

OUTROS ESPORTES

Campeonato
Nacional

A primeira rodada semifinal do Campeonato
Nacional será realizada sábado, 29, e domingo, 30
dSte mès- No Maracanã, dia 29. o Flamengo en-
frentará o Guarani, às 17h, eem Sao'Januário o
Vasco togará contra o Operário, as 21h. No dia 30,
o América do Rio e o Fortaleza jogarão ÇrnjFpj|a-
lrza, às 17h, e o Fluminense enfrentara o Sao Pau-
Io no mesmo horário no Maracanã.

Os 20 clubes classificados foram divididos em

quatro grupos de seis e ficaram assim distribuídos:

GRUPO GRUPO III

Flamengo América GB
Palmeiras Santos
Cruzeiro Grêmio
Bahia Coritiba
Guarani Fortaleza
Paissandu Náutico

GRUPO II
Vasco
Corintians
Atlético MG
Vitória
Operário
Nacional
A fase semifinal se prolongará àté 18 de julho

e será definida em cinco rodadas, com 12 jogos cada,
num total de 60 partidas. rnrinria-

São os seguintes os jogos da Ia. iodada.

GRUPO I
Dia 29
Flamengo x Guarani — Maracanã, 17h

Cruzeiro x Palmeiras - Belo Horizonte, 17$
Bahia X Paissandu — Salvador, 17h

GRUPO II
Dia 29

Vasco x Operário — S. Januário, 21h

Dia 30
Corintians x Atlético MG - S; Paulo, 17h

Nacional x Vitória — Manaus, 17h

GRUPO III
Dia 29

Grêmio x Náutico — P. Alegre, 15h30m
Santos x Coritiba - S. Paulo, 21h

Dia 30
Fortaleza x América GB — Fortaleza, 17h

GRUPO IV
Dia 30

Fluminense x São Paulo, Maracanã, 171v
Internacional x Atlético PR - P. Alegre, 15h30

Goiás x Portuguesa — Goiânia, 17h

Universitários JB
O VI Dia Olímpico, que abrirá os JOGOS UNI-

VERSITÁRIOS JORNAL DO BRASIL de 1976, será
realizado no compus da Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro, no. Quilômetro 47 da via Du-
tra. No próximo ano U975), a promoção da FEUG,
iniciando sua temporada, será no parque esportivo
do CIAGA, na Avenida Brasil.

A programação do VI Dia Olímpico na Rural,
foi decidida ontem, quando o Reitor daquela Uni-
versidade, professor Fausto Aita Gai, recebeu em
audiência o presidente da FEUG, Benedicto Cícero
Torteli, que ficou positivamente impressionado com
o que viu em termos de instalações esportivas.

SOLICITAÇÃO PARA OS JUBs

Aproveitando a visita, Torteli solicitou ao Rei-
tor da Rural uma ajuda financeira extra para
apoiar a participação das diversas seleções da
FEUG nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs),
a serem disputados de 18 a 28 de julho próximo, em
Vitória. Ficou praticamente acertado que o Reitor
da Rural irá concordar com o pedido da FEUG.

Acompanhado pelo diretor do Departamento de
Educação Física e Desportos da Rural, professor
Celby Rodrigues Vieira dos Santos. Torteli visitou
todas as instalações esportivas da Universidade, fi-
cando bastante empolgado com o que viu.

NATAÇÃO COMEÇA HOJE

O Campeonato Carioca de Natação, integrante
dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS JB, terá a sua pn-
meira parte disputada hoje, a partir das 20 horas,
na piscina do Botafogo, no Mourisco. A segunda e
última etapa será realizada amanhã, as 16 horas,
no mesmo local.

As provas de hoje serão as seguintes: homens,
medley, 400m; mocas, medley, 200m; homens, peito,
lOOm; moças, peito, lOOm; homens, costas, 200m;
mocas, livre, lOOm; homens, livre. 1 500m; homens,
borboleta, lOOm; moças, livre, 4xl00m; homens,
quatro estilos, 4xl00m.

As substituições poderão ser feitas com o dire-
tor de natação da FEUG, Jaider de Freitas, até 30
minutos antes do inicio da primeira prova.

Ginástica
A primeira eliminatória de ginástica olímpica

mirim para o Campeonato Carioca da modalidade
será realizada amanhã às 14h 30m, na Escola de
Educação Fisica do Exército, na Urca, com a par-
ticipacão de 89 ginastas representando o Fluminen-
se. Flamengo, Vasco, Magnatas, ACM, Ginástico
Português e Ginástico e Desportivo do Rio de Ja-
neiro.

No domingo, às 8h 30m, no mesmo local, será
feita a primeira verificação da categoria infantil,
visando também ao Campeonato Carioca. Desta vez
se apresentarão 59 crianças dos clubes citados.

Colegiais
No próximo domingo, às 8 horas, serão reali-

zadas as festividades de inauguração das quadras
de esporte do Instituto Padre Leonardo Carrescia
-- Rua Barão de Itapagipe, 96, Tijuca — que fa-
zem parte de um projeto que inclui, ainda, ginásio
e piscinas.

Schoen prefere não ter Brasil pela frente

GRUPO 1
Alemanha Oc.

Alemanha Or.

Chile

Austrália

Festa confraterniza
as duas Alemanhas

— O jogo de sábado será disputado com muita
lealdade e dentro dos princípios olímpicos. Entre-
tanto, viemos para ganhar. Nossa situação não está
definida e isso nos levará a lutar com todas as nos-
sas forças pela vitória.

As declarações do secretário-geral da Associa-

ção de Esportes da Alemanha Oriental, Gunther
Schneider, ao agradecer a homenagem prestada pe-
Io Senador alemão ocidental Hans Ulrich Klose à
delegação — "sábado seremos adversários, mas ho-

je somos irmãos" — dão o tom do ambiente de preo-~cupã. 
ciao~ em~ réTãç ão^àíparU d a~ d e~ amarthã- cm -Ham—

burgo.
Os jogadores alemães orientais, imediatamente

após chegarem à concentração, no Hotel Quick-
born, foram isolados da imprensa — que conseguiu

penetrar no edifício mas foi imediatamente retira-
da pelos serviços de segurança — e apenas partici-
param da homenagem oficial. Depois de almoça-
rém dirigiram-se a seus aposentos, de onde só sai-
ram para treinar.

OS PROBLEMAS

Os jogadores da Alemanha Oriental realizaram
ontem seu treino no campo existente nas proximi-
dades do Hotel. E a principal preocupação do técni-
co Buschner foi a cobrança de faltas, com chutes
diretos a gol ou jogadas ensaiadas.

Durante os exercícios os jogadores não tiveram

permissão para conceder entrevistas e foram bas-
tante exigidos na parte fisica.

Com a contusão do ponta-esquerda Vogel, du-
rante a partida contra o Chile, e é bem provável que
o técnico Buschner desloque o ponta-direita Lowe

para o outro setor, colocando Hoffman em seu lu-

gar. Outro problema para o técnico é o zagueiro
Kirsche — que recebeu dois cartões amarelos e por
isso não poderá jogar. Seu substituto deverá ser
Hamman.

Br '^hh Ml

GRUPO 4
Itália
Haiti

Argentina
Polônia

Malcnte — O técnico Helmut Schoen
e todos os jogadores da Alemanha Oci-
dental não escondem sua preferência em
se classificarem no segundo lugar do
Grupo I, para não ter de enfrentar o
Brasil nas quartas-de-final. Mas garanti-
iam que empregarão todos os esforços
para vencer, as alemães orientais, no jo-
go de amanhã, em Hamburgo.

Certos de que o Brasil seria o primei-
ro de sua chave, os alemães ocidentais
estavam tranqüilos quanto à liderança
do grupo que disputam. Agora que os bra-
sileiros dificilmente se colocarão à fren-
te, e assim entrarão na chave do vence-
dor do Grupo I, já não escondem sua
preocupação.
ARGUMENTOS

O atacante Muller, artilheiro da Co
pa de 70, mesmo tendo dito que sua equi-
pe fará tudo para derrotar a Alemanha
Oriental, explicou os motivos da preo-
cupação:

— Se nos classificarmos em primeiro,
certamente deveremos enfrentar brasi-'
leiros e holandeses. Por isso acreditamos
que seria melhor se ficarmos em segundo.

Schoen também é da mesma opinião
do atacante, mas disse que não se pode
pensar em classificação neste ou naque-
le grupo, pois ninguém sabe o que pode-
rá acontecer durante as partidas. Cri-
ticou inclusive o procedimento do trei-

nador Sepp Herberg, cm 1954, que prft.
feriu perder para a Hungria nas olta-
vas para cair em uma chave mais fácil.

— Realmente, a Alemanha foi .ve»<~
cedora do Mundial, derrotando inclusi»-
ve aos húngaros na final. Mas isso é.an»i
tiesportivo e não pensamos numa»'hrW
pótese dessas. Queremos vencer, mesma
sabendo que poderemos enfrentar equi-.
pes mais fortes nas quartas-de-fina*-**
comentou. ..—*..
A ESCALAÇÃO .''"'.""

Schoen não anunciou a escalação da
equipe que jogará contra os orientais.
Mas, à exceção de Heynckes, contundido
no joelho direito e praticamente afasta-
do dos demais jogos do Mundial, o time
deverá ser o mesmo que atuou contra a
Austrália.

Cullmann e Schwarzenberg, que tam-
-bém tinham pequenos problemas, estão
recuperados e serão escalados. O técni-
co ainda não anunciou o substituto de
Heynckes, mas tudo indica que o pre-
ferido será Holzenbein, que terminou o
jogo contra a Austrália.

Netzer, cuja presença amanhã vem
sendo anunciada por alguns jornalistas
alemães, não deverá entrar no time. Ove-
rath, além de ter sido o melhor da equi-
pe na partida contra a Austrália, vem
correspondendo plenamente ao que dele
esperava o técnico.

COLOCAÇÕES ___J
¦---¦¦-:¦;: PG PP GP GC J

Alemanha Ocidental '"'^
Alemanha Oriental ¦* *

lM°.;. "2Austrália •¦-,,- - , -,

Artilheiros: Muller, Ovcrolh, Cullmann e Breitnor (Alemanha Ocidental); Streich e Hoffmann (Alemanha.

Oriental); Ahumada (Chile) « Curran (Austrália, contra) - todos com um gol.

TABELA

Alemanha Ocidental 1 x Chile Berlim

1 . Alemanha Oriental 2_x Austrália J_ Hamburgo ,__

Chiíe ,. lxl Alemanha Oriental Bcriim

I 
- Alemanha Ocidental 3_x_0 Austrália Hamburgo ll^il-

——. —y Austrália • Hamburgo I5h30in' 
Amé"'ha Sanha Ocidenta, A^nL Oriental Beriim

Valcaregd mostra força tirando Rivera

Polonês acha a
Itália favorita

StulUjari — "Nós viemos
aqui para ganhar, se possi-
vei todas e com o máximo
de gols. Se não der, paciên-
cia. Pelo menos, teremos
cumprido com o nosso de-
ver. Até que a bola comece
a rolar, entretanto, os ita-
lianos são favoritos."

Foi desta maneira que o
treinador polonês, Gorski,
reagiu quando lhe psrgun-
taram se sua equipe jogaria
sem ímpeto ou desfalcada
diante da Itália, domingo.
Ele não admite que se possa
pensar nestas' hipóteses e
diz que "nós representamos
u:n pais, um povo que acre-
dita em nós e não podemos
decepcioná-los."

Gorski explicou que a vi-
turia é importante porque
desta maneira enfrentará o
segundo colocado do Grupo
3 em Stuttgart e não o pri-
meiro (possivelmente a Ho-
landa) em outra cidade.

OS FAVORITOS

O substituto de Lubanski,
Szarmach, é o goleador da
Copa ao lado de Lato. "Fize-
mos 10 gols em duas parti-
das, uma média razoável
para um Ume modesto co-
mo o nosso", comentou iro-
nicamente.

Quando lhe falam que
sua equipe vem sendo apon-
tada como uma das favori-
tas por treinadores e jorna-
listas europeus, ele sorri e
diz:

— Nada disso. Nós somos
apenas participantes desta
Copa. Os favoritos são Ale-
manhã Ocidental, Brasil,
Holanda e Escócia.

Àrãèntinos lamentam
niá sorte e contusões

Stufigàrt — A Seleção Argentina está vivendo
mbinsritos de grande tristeza. Os jogadores lamen-
tarem a má sorte do time nesta Coua, não apenas
pelos resultados obtidos contra a Polônia e Itá-
lia, mas sobretudo pelas dificuldades em aumsh-
tar as chances de classificarão: a equipe está en-
fraquecida porque alguns de seus principais titu-
lares se contundiram e não poderão atuar contra o
Haiti.

Wolff. com um princípio de estiramento na
coxa direita, Housemann, com o tornozelo esquerdo
inchado e Telch, sentindo fortes dores musculares,
são os casos mais graves. Além deles, há um outro
problema: Perfumo, que já chegou a chorar, esta
profundamente abatido pelo gol contra que mar-
cou na partida com a Itália.

COM O CORAÇÃO

São estas coisas que a torcida está vendo e

que eu gostaria fossem melhor interpretadas pela
imprensa do meu pais. O time vem jogando bem,
certo e com o coração. Mas que fazer, se estamos
dando tanto azar? A reclamação é do técnico Cap.

Ontem, ele elogiou bastante a atuação da sua
equipe mas não quis fazer comentários sobre Ya-
zalde, que jogou mal.

Prefiro falar das co!=as boas. Todos se saí-
ram bem, mas quero ressaltar a atuação do meu
capitão Perfumo, homem de uma personalidade
fortíssima e oué foi sempre uma segurança Mes-
mo tendo sido infeliz ao marcar um gol contra —

eu marquei vários em minha carreira — foi &
frente e liderou seus companheiros em busca da
vitória Não conseguimos, mas mostramos ao mun-
do que o futebol argentino está cada vez mais
vivo e forte Esta é uma geração iovem que, bem
trabalhada, ainda dará muitas alegrias a Argen-
tina.

LEVANTAR A CABEÇA

Cap pediu aos jogadores que levantem a cabeça
esqueçam os maus momentos e convençam-se de que
fòffm bravos acima de tudo. As coisas nao estão
totalmente perdidas.

_ Pelo.que vimos da Itália e Polônia, creio que
os poloneses vencerão na partida do próximo do-
mingo. E. se isto acontecer, precisaremos tao some -

te derrotar o Haiti, no mesmo dia. E no futebol, tudo
é possível.

O treinador confessou que se enganou tática-
men'e contra a Polônia, mas que descobriu a tempo
seu erre tendo conseguido um segundo tempo mu,to
bom e uma ótima atuação contra a Itália.

Fizemos um tipo de marcação muito boa desta
vez. A nossa defesa atuou fechada e ainda teve fo-
leito para ir ao ataque, como aconteceu com Wolff.
Perfumo. Heredia e Sá. Todos tentaram o gol. O sis-
temi de cobertura com Telch. Babington e House-
man foi perfeito. Para aplicar este sistema copiei o
Brasil de 70, no México, que explorava estupenda-
mente o zagueiro-direito.

¦ Segundo Cap, o maior problema para a partida
de domingo em Munique é o lateral Wolff, que esta

praticamente fora de condições. Quanto a Telch e
Houseman, poderão ser recuperados a tempo.

— Mas Wolff, dificilmente poderá jogar. No lu-

gar dele entrará o Glaria que, embora nao tenha
muita facilidade em apoiar o ataque, sabe marcar
muito bem. O Perfumo irá revezar-se no ataque com
Heredia.

O técnico Perrücio Valcàreggi,
da Itália, deu ontem uma prova de
sua força e de que, acima de qual-
quer coisa, prestigio ou amizade, co-
loca os interesses do seu time: pela
manhã anunciou o afastamento de
Gianni Rivera, ídolo da torcida, pelo
desconhecido mas eficiente Causio.

Valcàreggi decidiu barrar Rive-
ra depois de discutir com seus auxi-
li a res a má atuação do jogador na
partida contra a Argentina, anteon-
tem, e por ter necessidade de impri-
mir maior velocidade à equipe, do-
mingo, diante da forte Polônia, no
Neckarstadicn.

NATURALIDADE

A saída de Rivera "il bambino
d'oro", foi recebida com naturalida-
de pelo próprio jogador e até c o m
certa euforia pelos demais, que há
muito queriam vê-lo fora do time.

Valcàreggi, tirando Rivera, em
apenas duas partidas conseguiu
queimar dois de seus maiores trun-
fos, pois anteriormente já havia fei-
to o mesmo com Chinaglia.

— Numa competição como esta
não se pode pensar com o coração e
nem se aquilatar as condições do jo-
gador pelo prestígio que ele possui.
O que importa é o time e nós preci-
samos vencer de qualquer maneira.
Uma derrota pode nos alijar da com-
petição e um empate nos colocará
jogando fora daqui contra o primei-
ro de outro Grupo — explicou Vai-
careggi.

O temperamento e a experiên-
cia de Rivera facilitaram em muito
a tarefa de Valcàreggi ao anunciar
a substituição. Embora sendo uma
das estrelas do time, o jogador não
reclamou e até considerou justa sua
barracão.

— Joguei mal, que posso dizer?
Não sou o dono do time e tenho au-
tocritica suficiente para ver quan-
do nào estive bem. Outras chances

virão e quem sabe não estarei na fi-
nai7 — comentou Gianni Rivera.

Uma das razões apresentadas
por Valcàreggi para tirar Rivera foi
a de que ele está muito lento e corri
isso o time custa a sair da defesa ao
ataque. Com Causio, Mazzola poderá
atuar na sua verdadeira posição —-
meio e mais para a esquerda — não
na direita, como vinha acontecendo.

ADVERSÁRIO FORTE

Para Valcàreggi, a partida de
domingo não só definirá a classifica-
cão deste Grupo como poderá servir
de previsão para a final desta Copa,
pois considera a Polônia o time mais
forte que viu até agora.

Eles não brincam em serviço.
É um time que joga duro, com ex-
traordinária velocidade e um espíri-
to de luta fora do comum. Será a
luta da experiência contra a juven-
tude.

Ele diz que não teme o fatò"d'é
seu time possuir muitos jogadores
já veteranos, pois os considerarem
plena forma física. Entretanto, .pa-
rece preocupado com a forma «--de
marcação que usualmente adotá:^
homem a homem. ^^

Creio que esta partida pode-
rá significar também a confirmação
ou o fim do esquema de marcação
homem a homem. Sempre deu cèftq,
com raras exceções; mas contra um
time veloz e que se desloca comp,,a
Polônia, teremos um teste definitivo.

Valcàreggi concordou que este
esquema realmente se torna inútil
quando o adversário possui atacan-
tes habilidosos como a Argentina ou
o Brasil, pois um jogador, se passsa
pelo seu marcador, fica praticamen-
te livre.

Os italianos treinam esta tarde
em Ludgwisburg e Valcàreggi já
anunciou o time para domingo: Zoff,
Spinosi, Burgnich, Morini e Fac-
chetti; Capello, Benetti, Causio e
Sandro Mazzola; Anastasi e Riva.

COLOCAÇÕESpõ 7p sp cc J
Polônia 10 l \
Itália 1-'22
Argentina 3 3 •; _
Haiti 4 1 10 ^

Artilheiros: St.rmich « Lato (Polônia) - 4 gols; Dcyna, Gorgon (Polônia) Rivera,

Bènnetti, Anastasi (Itália), Heredia, Babington, Houseman (Argenlma) . Sanon (Hilti) -

um gol. Gol contra: Perfumo (Argentina) para » Itália.

TABELA

! Itália 3 x I Haiti I M.nic.e

| , Argentina J x Polônia Slutlgart
P~oTó"niã 7x0 Haiti | Mun!*»

Itália 1 x Argentina ! Stuttgart
v Haiti Munique 12h

Domingo Argentina x ".»"' eVllttn«rf 
12h

llália x Pobma Stuttgart i^n

Faca o melhor investimento
nwii* o prazo, aplicando

Fundos Grescinco.

grupo Wm
UNIÃO * !
DE BANCOS

km'^:
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Zé Maria treina
c poderá entrar

Zé Maria treinou ontem
com bola, chutou e correu
normalmente, sob os olha-
res dc Zagalo, c está cotado
para voltar à equipe no jo-
gô"(Té amanhã, o que real-
mente poderá acontecer
desde que passe no teste
técnico que fará hoje à tar-
dc.

Zagalo, na verdade, dese-
ja apressar a sua volta à la-
tfcÍOT direita para que se en-
trose com o esquema tático
do time, já visando os jogos
das quartas-de-final.

O técnico tem elogiado
muito o comportamento dos
quatro zagueiros, mas dese-
ja ver Zé Maria de volta
por achar que ele, muito
mais experiente do que Ne-
linho, dará por certo maior
personalidade à equipe. Es-
se, aliás, é o pensamento da
Comissão Técnica, que acha
Zé" IVIaria, pelo físico que
tem e pelo estilo em que jo-
ga, muito mais indicado
para enfrentar sobrctu".o os
europeus.

Segundo Zagalo, os adver-
sários estão muito bem in-
formados sobre a Seleção
Brasileira, razão -pela qual
éstãò sabendo como marcar
nossos jogadores. Cita, co-
mo exemplo, o fato dc tan-
to a Iugoslávia como a Es-
cócia terem concentrado a
marcação pesada sobre o
setor esquerdo da equipe,
deixando o direito mais li-
vrç. Ele acha que Nelinho,
embora tenha jogado bem,
não soube aproveitar os es-*
paços, indo muito pouco à
frente c sem agressividade.

Rivelino quer se reabilitar amanha, no jogo

Edu diz que se jogar
amanhã fica no time
Mesmo sem a confirmação, até agora, de que

jogará a partida de amanhã contra o Zaire, Edu
era ontem o jogador mais alegre na concentração
brasileira, dizendo a todo instante que se efetiva-
mente for escalado não mais sairá do time.

— Não é bom — explicava o atacante do San-
tos — a gente entrar na equipe por motivo de con-
tusão de um companheiro, mas essas coisas acon-
tecem.O fato, porém, é que não sei ficar na reserva,
ainda mais tendo certeza de que posso ser útil
dentro do campo.

O NERVOSISMO DE FORA

No banco de reservas desde o inicio da Copa,
Edu diz que ficou torcendo para que o time acertas-
se, gritando com os companheiros e pedindo calma,
mima tensão que o deixou mais cansado e nervoso
do que se estivesse jogando.

Na sua opinião, a Seleção jogou até aqui com
adversários categorizados e que, além disso, já co-
nheciam bem o futebol brasileiro, sabendo como
marcar o ataque escalado por Zagalo. Edu afirma
que não teme, entretanto, a marcação européia, que
já enfrentou muitas vezes em partidas do Santos
— e sempre com sucesso:

— O jogador europeu quase não dribla, porque
não sabe driblar. Quando a gente dança na frente
dele, geralmente o perturba e acaba passando com
facilidade. Não acho dificíl jogar contra essas equi-
pes da Europa, desde, é claro, que não aceitemos o
ritmo delas.

DEVE JOGAR

Edu começará a partida contra o Zaire, se
Paulo César não se recuperar fisicamente a tempo.
Ontem Zagalo conversou demoradamente. com o
ponteiro do Santos:

— O treinador me disse — revelou Edu — que
Paulo César talvez não possa jogar e que eu me txrj
preparasse porque, se confirmado o impedimento de
meu companheiro, serei escalado.

'¦¦;¦*;! 
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em-que Edu*tem presença certa e Zé Maria depende do teste

Gramado de Gelsenkirchen
deixa excelente impressão

A Seleção Brasileira realizou um
treino técnico ontem à tarde no Park-
stadion, em Gelsenkirchen, mas a Comis-
são Técnica resolveu poupar Jairzinho,
Leivinha, Nelinho, Mirandinha, Piazza e
os dois Marinhos, porque ainda estavam
sentindo dores musculares.

Os jogadores gostaram muito do gra-
mado do estádio, acharam o campo mui-
to bonito, mas ficaram surpresos porque
nas duas intermediárias, bem no miolo,
existem dois ralos cobertos com grama
sintética, a fim de proporcionar mais ra-
pidamente uma drenagem em caso de
chuva. ;

O que mais impressionou os jogado-
res e a Comissão Técnica foram os ves-
tiários, que têm até geladeira, televisor a
cores, além de seis mesas de massagem e
uma piscina térmica de 4 x 3 metros com
lm de profundidade.

— Esse vestiário só perde para o do
Fluminense — disse o administradorJosé
de Almeida, brincando. .

Todos riram e comentaram que no
Brasil, perto desse, só o vestiário do Es-
tádio Beira-Rio. José de Almeida e Chi-
rol então afirmaram que, nos vários anos
que tem excurslonado com times e sele-
ções, nunca viram outro sequer parecido,
com o que todos acabaram concordando.

AQUECIMENTO E CORRIDA

O treino começou às 16 horas. Chirol
dirigiu um individual de aquecimento que
durou 15 minutos. Em seguida, Parreira
realizou com os jogadores titulares, que
estavam com dores musculares, uma cor-

rida de longa distancia, dando cinco vol-
tas em redor do campo.

Com os demais, Chirol e Zagalo on-
entaram um treino técnico em duplas,
assim: Alfredo e o próprio Zagalo, Vai-
domiro e Paulo César (Inter), Edu e Zé
Maria, Ademir da Guia e Dirceu, César e
Marco Antônio.

O objetivo desse trabalho foi treinar
os jogadores para correr com a bola
controlada, trocar passes curtos em velo-
cidade e depois chutes a gol.

Enquanto isso, num dos gols, os pre-
paradores Camerino e Carlesso_ treina-
vam puxado os três goleiros Leão, Vai-
dir Peres e Renato.

Leão, porém, com 10 minutos de trei-
no, pediu para sair, acusando também
algumas dores musculares e foi até ao
Departamento Médico- do pfirlçstadion,
acompanhado de Lidio'T.Óledó,:.onde fez
tratamento de fisioterapia, toma'rido ba-
nho com o turbilhão durante'20'minutos.

Tão logo terminou p treina,-;como já
fazia algum frio no Estádio — aproxima-
damente 13 graus — a Comissão Técnica
resolveu que os titulares deveriam fazer
massagens lá mesmo e então Mário Amé-
rico e Nocaute Jack tomaram conta dos
jogadores que atuaram contra a Escócia,
à exceção de Paulo César (Flamengo) e
Luis Pereira, que não foram ao estádio
porque ficaram em tratamento no Tou-
ring Hotel Garni.. ¦

O programa da Seleção Brasileira ho-
je é de despertar livre pela manhã; ai-
moço às 12 horas e saída às 15 horas
para treinar num campo próximo ao
hotel,

Técnico desmente, doença no time holandês

9w9^m KrJ _? <».* ¦_3i_la5H

Uruguai não acredita
mais em classificação

GRUPO 3
Uruguai

Holanda

Bulgária

Suécia

Duisburg — O ambiente
na delegação uruguaia é o
pior possível: ninguém mais
acredita na classificação e
por isso toemos estão nervo-
sos e irritacft..

O técnico Roberto Porta
também está intranquilo,
afirmando que o empate
com a Holanda deu moral
ao time da Suécia, ,o último
adversário do Uruguai nas
oitavas-de-final.

— Acho que os suecos jo-
garão com a mesma garra
com que enfrentaram a Ho-
landa, a fim de não perder
a oportunidade de se classi-
ficar, e esta circunstancia
certamente dificultará o
nosso trabalho — comentou
o técnico.

A Seleção Uruguaia reali-
zou ontem à tarde um trei-
no num campo próximo à
sua concentração. Para ho-

je, o programa prevê trei-
nos pela. manhã e à tarde,
sendo que este será realiza-
do no estádio de Dusseldorf,
local da partida de domingo
com a Suécia.

Ao contrário do que ocor-
reu quando chegaram à
Alemanha, os jogadores an-
dam cabisbaixos, não há
mais as brincadeiras nor-
mais d. todas as delegações
de futebol. Até 'mesmo os
contatos com a imprensa
são evitados, embora não
haja má-vontade dos* joga-
dores quando são abordados
pelos repórteres.

A verdade é que todos
estão decepcionados com a
campanha do time. Dizem
que as esperanças ainda
não morreram, mas no inti-
mo não acreditam mais na
classificação.

COLOCAÇÕES

s -

:,:¦¦-

Holanda
Bulgária
Suécia .
Uruguai

PG
3
2
2
1

PP
1
2
2
3

GP
2
1
O
1

GC
O
I
O
3

Artilheiros: Rep (Holanda) — dois gols.
um gol. Expulsão: Montero Caslillo (Uruguai).

Pavoni (Uruguai) e Bonev (Bulgária) -

Hiltrupp — O técnico Rinus Michels,
como toda a delegação holandesa, ficou
muito aborrecido ontem, com o que ele
chamava de "boatos maldosamente es-
palhados", segundo os quais um vírus
epidêmico teria atingido boa parte dos
jogadores da Seleção, inclusive alguns
titulares, entre os quais Cruyff, que se-
ria o mais afetado.

As notícias que circularam em Hil-
trupp diziam que os jogadores que não
treinaram ontem — os titulares Cruyff,
Rep e Jansen e os reservas Geels, Israel,'
Van Der Kerkhof, Treytel e Vos — es-
tariam acometidos por um vírus que lhes

provocara forte indisposição intestinal,
ameaçando a presença dos titulares no

jogo decisivo contra a Bulgária, domin-
go.

PERTURBAR

— A única explicação para esse boa-
to — disse o treinador Michels — é que
tenha partido de alguém que já sentiu
a força da Holanda como candidata ao
titulo e pretende por isso perturbar o
ambiente de tranqüilidade, a fim dc fa-

zer a equipe perder a cabeça na partida
com os búlgaros, domingo, fundamental
para a nossa classificação.

Segundo Michels, o empate com a
Suécia em nada abalou o ambiente dc
confiança da delegação holandesa, "por-

que todo mundo viu que dominamos to-
da a partida e merecíamos uma vitória;
o empate foi ura presente enorme para
a Suécia, que jogou para perder de pou-
co e acabou conseguindo o empate".

A Holanda volta a treinar esta ma-
nhã em Hiltrupp, onde está concentrada
e só domingo cedo viaja para Dortmund,
onde também será seu novo jogo pelas
oitavas-de-final. Só nesse treino pode-
rão ser desfeitas as dúvidas que as pa-
lavras do treinador Michels não conse-
guiram apagar de todo, pois em Hiltrupp,
mesmo depois de seu desmentido, ainda
se afirmava que os jogadores atingidos
pelo vírus epidêmico poderão até jogar
domingo, mas certamente estarão pelo
menos um tanto debilitados. Isso sem
falar no ponta-direita Van Hanegem, que
por dores musculares não atuará mes-
mo contra a Bulgária e talvez esteja até
fora da Copa.

Suécia acha que se classifica

TABELA

Bulgária
Uruguai

Suécia
Holanda

Dusseldorf
Hanòver

Holanda
Bulgária

Suécia
Uruguai

Dortmund
Hanôver

Domingo |
Bulgária
Suécia

Holanda
Uruguai

Dortmund
Dusseldorf

12h
12h

Enquanto há decepção na concen-
tração dos uruguaios, entre os suecos
tudo é alegria. Após o empate com a
Holanda, os jogadores acham que a Sué-
cia será a segunda classificada do Gru-

po 3, abaixo dos holandeses e estão con-
fiantes numa vitória contra o Uruguai,
depois de amanhã.

O técnico Georg Ericsson inclusive
irá armar sua equipe mais ofensivamen-
te, não se esquecendo, entretanto, de
montar um bom esquema defensivo,

porque o Uruguai não tem muito a per-
der e irá todo à frente." O treinador
sueco acha que seus jogadores se adap-
taram bem ao esquema preparado para a

partida com a Holanda e não terão difi-
culdades em assimilar um outro, que
procura o gol com maior insistência. "Dc-

vemos vencer, estamos muito entusias-
mados e se a Holanda derrotar a Bul-
gária, conforme estamos esperando, jo-
garemos as quartas-de-final", concluiu
ele.
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Em qualquer uma de nossas agências,
você paga contas de água, luz
e telefone sem f ilas,demora e burocracia,

-CAMPO NEUTRO—
José Inácio Warnech

STi EhSENKIRCHEN — Conversei ontem
í com o técnico Zagalo sobre a entrevis-
xJT ta em que Pele, falando à imprensa ale-
mã criticava o meio-de-campo e o ataque da
Seleção Brasileira, dizendo que neles so se sal-
vava Jairzinho, e mesmo assim pelo espirito de

U a'o 
treinador respondeu-me que de fato o

único setor da equipe que anda bem e a defesa,
mas acrescentou: .

_ Por que Pele não nos da uma ajuda'
Eu então observei-lhe que com o padrão

atual do futebol europeu, não acreditava que
Pele pudesse prestar ao nosso time a colabo-
ração necessária, mas o treinador nao se con-

venceu:
_ Ele está enxuto. Com Pele em campo

dois ou três jogadores ainda seriam obrigados
a marcá-lo e teríamos assim o desafogo de que
precisamos para passar ao ataque.

E' possível que o treinador estivesse fa-
lando com sinceridade. Minha impressão po-
rèm foi outra: creio ter identificado em suas
palavras um certo revanchismo, como quem
procura passar aos ombros de Pele parte da
responsabilidade pelo relativo insucesso da Se-
leção Brasileira.

O fato todavia é que nao acredito que
nossos sustos pudessem acabar num passe de
mágica com a presença de Pele. Este aliás, que
nunca foi tolo, deve ter pensado o mesmo
quando abandonou a Seleção, preferindo fa-
sê-lo-num momento de glória a ter que se
ver aqui na Alemanha na posição surrealista
de um Jairzinho, sufocado em seus menores
gestos pela implacável dinâmica adversária.

Por outro lado, cumpre registrar a inje-
licidade das palavras de Pele. Ele afinal está
aqui como instrumento de propaganda, ves-
lido de garrafinha de refrigerante, a fazer o
anúncio da companhia que o contratou. Sua
reputação com a torcida já não anda boa e,

¦ 
por isso mesmo, e em seu próprio interesse,
devia conservar-se em atitude discreta. Mire-
se no exemplo do Presidente Nixon, meu ca-
ro, que vem procurando manter o que os
americanos chamam de low profile. Em outras

.palavras: arrecue os arfes, pra evitar a ca-
tastre. .'!_'"'••.'""•" 'i

Mos, com Pele ou sem Pele, Zagalo vol-
tou a assegurar-me ontem sua inteira con-
fiança na atual Seleção do Brasil. Ele admi-
te que muita coisa anda errada e deu clara-
mente a entender que só não barra Rivelino
porque Ademir da Guia não lhe parece uma
boa opção. Mas diz que o time vai ganhar _e
para quem não consegue entender a razão
desse otimismo, eu dou aqui a chave em pou-
cas palavras: o Brasil ainda não sofreu gol.

Essa é a pedra de toque da concepção que
Zagalo tem do futebol. E' um processo que,
como já disse; vem se agravando. O leitor
pode achar difícil de acreditar, mas o trei-
nador anda sinceramente satisfeito e orgu-
lhoso, pelo simples fato de que nosso time
não sofreu um.único gol.

Zagalo chegou a âizer-me que, a cs ia
altura, "nossa campanha é superior a de
1970" Se vocês bem recordam, a esta altura
já tínhamos derrotado a Tcheco-Esloyaquia
poria 1 e a Inglaterra por 1 a 0. Estávamos
com quatro pontos e classificados, tínhamos
sofrido um gol mas feito cinco.

Neste ponto acho que quem mais se apro-
xima da verdade é o preparador físico Carlos
Alberto Parreira, que agora cunhou a frase
"o Brasil ainda tem os melhores jogadores do
mundo, mas não o melhor futebol do mun-
do" e anda a repeti-la por toda a parte, a

meu ver com muita propriedade. _,„,.
Acho que Parreira só se engana quando

diz que a Seleção pouco poderia fazer para
mudar o atual estado de coisas "porque os

clubes brasileiros não jogam como os em o

véus " Ora, acho que a Seleção cunha o Ju-
tebol dos clubes, e não vice-versa. Principal-
mente quando o técnico da Seleção e também
técnico de clube, o que lhe da uma dupla
oportunidade de impor seu modelo.

Tanto isso é verdade que hoje nosso fute-
boi vem-se tomando mais e mais obtuso,
mais e mais defensivo, como uma eomequen-
cia já nem digo direta, mas inevitável, ão pa-
drão que Zagalo criou na Seleção>e que e se-

guião de Norte a Sul do pais. Pode seral,
aue esse antifutebol ainda venha a ganhar
mais uma Copa do Mundo, mas ?»'ff"
preferia que não, pois isso nos dana a opor
Unidade de um reencontro com o> utebol-

positivo, o jutebol-espetaculo, o futebol-bia-
sileiro.

BOLAS DA COPA
. Segundo o administrador José de Almeida, o
BrasU teria feito melhor em ficar em Hofhenn e
v alar amanhã para a partida em Gelsenkirchen a

as condições de conforto do hotel sao precárias
e inclusive há membros da delegação num anexo
do outro lado da rua.

Já há na delegação brasileira quem comece a
cultivar uma certa distancia dc Zagalo, mas o pre-
narador fisico Admiklo Chirol fax justamente o
contrario, como quem dá a entender que, se o tec-
nico cair, cie quer acompanhá-lo.
. A Comissão Técnica consultava ontem nervosa
o regulamento da Copa do Mundo, preocupada
principalmente com o parágrafo que concedia ao
Brasil uma vitória de apenas 2 a 0 no caso de
desistência do Zaire da partida de amanha. Esta
é por sinal a segunda vez em que se noticia a re-
tirada do Zaire da competição c, se a Comissão
Técnica não sabe, posso dar-lhe a notícia: os dele-
gados desse pais, hospedados no Hotel Maritim,
ficaram indignados ao serem informados de que
o Brasil os julgou capaz de semelhante ato.

A Seleção Brasileira entrou em acordo com a
rio Zaire e vai jogar dc camisas amarelas, enquanto
o adversário usará as verdes. O Sr. Abílio dc Al-
incida, porém, recomendou ao time levar dc rc-
serva seu uniforme azul, temendo uma traição dc
última hora.

Mas de qualquer maneira a chefia da delegação
deve estar considerando a classificação favas con-
tadas, pois hoje enviurá os senhores José de Al-
meida e Carlos Alberto Cavalheiro a Hanôver,
onde reservarão o Hotel Betenberg para as quar-
tas-de-final.

• CAMPO NEUTRO está diariamente às 8h i5m na RÁDIO
JORNAf DO BRASIL. Sábados e domingos, ás 21 horas.

GRUPO
UNIÃO DE
BANCOS
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P. César faz teste hoje para saber se j°gara
Talefoto» JB
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Equipe ria Alemanha:
Sérgio Noronha (chefe),
Oldemário Toiiguinhó

(coordenador), Dácio de

Almeida, Sandro Morey-
ra. Sérgio Cavalcanti,
Sérgio Oliveira, Milton
da Coslrt Carvalho, An-

tonio Maria Filho e Al-

fredo Osório (reporte-
res). Fotos de Ari Go-

mes e Ronald Theobald
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'Enquanto 
Zagalo e Chirol estão certos da classificação, Vidinic garante que o Zaire melhora seu jogo amanha

Gérson
justifica

Iugoslávia joga
no ataque e não

a tática pensa em empate

Zaire promete uma boa
exibição contra Brasil

Gérson justificou ontem,
ao desembarcar no Galeão
vindo da Alemanha, a táti-
ca utilizada por Zagalo nas
oitavas-de-final da Copa, di-
zendo que o treinador "não

esteve de todo errado quan-
do jogou para o empate
contra a Iugoslávia e a Es-
cócia, que estão em situação
delicada, enquanto o Brasil
tem sua vaga quase assegu-
rada."

O jogador reconheceu no
entanto que "ninguém gos-
ta de ver a Seleção Brasi-
Icira jogando da forma co-
mo o vem fazendo."

— Nas quartas-de-final —
afirmou Gérson — teremos
de mudar de qualquer ma-
ncira, pois ai já não inte-
ressa jogar pelo empate.
Tratar-se-á de vencer ou
cair fora.

CRÍTICAS E CONFIANÇA

Para Gerson, falta à Se-
leção Brasileira sobretudo
conjunto, deficiência que, a
seu ver, não pode ser debi-
tada ao técnico:

— Zagalo não tem culpa
da falta de conjunto do ti-
me, que quando começou a
acertar ficou logo desfalca-
do de quatro ou cinco joga-
dores, contundidos. Com os
titulares machucados, o
treinador lançou alguns re-
servas, tendo de mexer no-
vãmente na estrutura da
equipe sempre que um joga-
dor efetivo se recuperava e
forçava a saída de um su-
plente. Foi por causa desse
vaivém que em três meses
não conseguimos formar
um time definitivo.

Gerson considera que o
nivel técnico da atual Copa
é dos mais baixos e que o
Brasil tem futebol de sobra
para conquistá-la. Para tan-
to, a Seleção Brasileira terá
de modificar, porém, seu es-
tilodejogo:

— O Zagalo é um técnico
muito inteligente e não vai
continuar insistindo em
usar jogadores cm posição
fixa. O time tem de se mo-
vimentar mais, fugir à mar-
cação dos adversários e fa-
zer como os europeus fa-
zem: passa a bola, ou o jo-
gador; nunca passam os
dois.
DESMENTIDO

Desmentindo que sua vol-
to da Alemanha se deva a
incidente com membros da
Comissão Técnica, Gérson
declarou:

— Tudo o que disseram
a respeito é pura falta de
assunto. Estive apenas três
vezes no ambiente da Se-
leção e em todas fui muito
bem tratado. Se estou de
volta ao Brasil é porque
não pude continuar comen-
tando jogos na televisão,
por íorça de uma portaria
ministerial que restringiu a
função de comentarista aos
que possuem registro d e
jornalista profissional. Ago-
ra vou descansar e voltar a
bater bola o quanto antes.
No dia 18 de julho me
apresentarei novamente ao
Fluminense.

O técnico Miljanic disse ontem que a Iugoslá-
via jogará amanhã, contra a Escócia, no ataque,
"pois não adianta pensar em empate quando exis-
tem condições de chegar sem grandes problemas a
uma vitória que poderá ser decisiva para a classi-
íicação."

Miljanic já resolveu que seu time usará mais
uma vez as investidas pelas extremas, de ótimos
resultados na partida contra o Zaire. Função im-
portante terá o ponta-de-lança Bajevic, que estará
sempre se deslocando para receber, na corrida, pas-
ses longos em jogadas rápidas, quando um eventual
avanço escocês for respondido com um contra-
ataque.

ESQUEMA

No seu esquema, Miljanic^prevê que"Oblakrvai
acompanhar os deslocamentos de Hay, que tem si-
do um jogador dos mais perigosos da Escócia. Oblak,
que tanto sabe marcar como apoiar, irá cercar Hay
no campo todo. Outra recomendação de Miljanic
fez com que Acimovic começasse a ver os video-
tapes dos jogos da Escócia, para observar virtudes e
defeitos de Bremner, a fim de impedi-lo de organi-
zar a meia-cancha dos escoceses.

— O maior problema — confessa Miljanic —
será não deixar que a Escócia faça aqueles cruza-
mentos para a área, onde Jordan está sempre bem
colocado para cabecear a bola para o gol ou dar um
passe na medida a um companheiro. Katalisnki es-
tara, porém, junto a ele, que não subirá com faci-
lidade para essas jogadas. É mais fácil embaraçar-
lhe o caminho para o salto do que vencê-lo no alto,
no momento da cabeçada.

A severa vigilância nas jogadas escocesas pelos
flancos é uma preocupação do treinador iugoslavo,
que destacará seus laterais para marcar em cima
os adversários que se deslocarem para as extremas,
procurando impedir a todo custo os cruzamentos,
principal arma da Escócia.

Ormoiid acha esquema
brasileiro acertado

— Cheguei à conclusão de que o Zagalo jogou
mesmo para isso: pensando em se.classificar e não
em querer ganhar jogos. No fundo, o certo é ele,
que recebeu criticas mas garantiu praticamente a
passagem de sua Seleção para as finais, enquanto
nós e os iugoslavos dependemos de uma partida di-
ficil para chegar à classificação. Veja só, até a lu-
goslávia, que goleou o Zaire, pode ficar fora.

O exagerado otimismo inicial do técnico esco-
cès Wiüie Ormond transformou-se em preocupação
às vésperas do jogo contra a Iugoslávia. Ele fez seus
cálculos, compreendeu que a-vitória e só a vitória
poderá dar a certeza de classificação e a partir dis-
so chegou à conclusão que o jogo será muito difí-
cil, ainda mais porque ao contrário das primeiras
partidas, estão intranquilos — "o que é ruim para
nós".

O QUE FAZER

— Creio agora que o nosso erro foi não fazer
muitos gols contra o Zaire. Mas quando a partida
se realizou não pensamos que o resultado, ou o
número de gols que marcássemos, pudesse nos dei-
xar fora da Copa. Por isso jogamos apenas para
vencer, sem nos preocupar em dar uma goleada.
Agora a coisa ficou dificil e não tem mais jogo
contra o Zaire para podermos aumentar o nosso
saldo de gols — disse Ormond.

O técnico escocês confessou estar aborrecido
com a situação, que, segundo ele, pode deixar sua
Seleção, "que fez uma campanha bonita", fora da
Copa, e favorecer a entrada do Brasil, "que não fez
nada para merecer".

— No inicio pensei que as maiores chances fos-
sem nossas, no entanto vamos ter que ganhar da
Iugoslávia, porque em caso contrário o Brasil en-
trará nas quartas-de-final. O pior é que os iugosla-
vos também não podem perder para não ficar de
fora, e isso aumentou nossa responsabilidade —
concluiu.

Técnico responsável pela
classificação d o Marrocos
na Copa do Mundo de 1970
e atual técnico do Zaire, o
ex-goleiro da Seleção Iugos-
lava, Vidinic, explicou a go-
leada contra sua equipe co-
mo conseqüência do cansa-
co da primeira partida, a
expulsão de Joseph e a

. inexperiência de seus joga-
dores, mas afirmou que
já conseguiu reanimá-los e
prepará-los para uma boa
exibição contra o Brasil.

O técnico disse que, para
sábado, não vai armar ne-
nhum esquema especial pa-
ra marcar o ataque brasi-
leiro, pois são "os adversa-
rios que os jogadores mais
conhecem dentro do grupo"
em virtude das numerosas
partidas que já jogaram
contra clubes do Brasil.
IMPORTÂNCIA
DECISIVA

— A importância dessa
partida é muito grande pa-
ra meus jogadores, pois
além de ser a última
atuação deles nesta Copa e
a derradeira chance de re-
cuperação, o Brasil é um
símbolo do futebol para os
africanos — disse Vidinic.

Segundo ele, quando se
fala em futebol na África
as duas palavras imediata-
mente lembradas são "Bra-
sil" e "Pele". Vidinic reco-
nhece que o craque do San-
Us faz falta à Seleção Bra-
sileira, mas não acha que
o time atual seja mais fra-
cj que o de 70:

Brasil é sempre Brasil.
Desde 1962 venho acompa-
nhando a Seleção Brasileira
e tenho aprendido muita
coisa com ela.

Diferença desta em re-
lação à de 70, para' Vidinic,
"é a falta de motivação."
Quanto ao esquema tático
dos brasileiros, depois de
certa relutância afirmou
considerar que "Zagalo está
certo":

Eu também armaria o
time como ele vem fazendo.

Em relação aos africanos,
disse que o futebol pratica-
do por eles ainda é muito
ingênuo, mas dentro de ai-
guns anos será bom. Seu es-
tilo é o sul-ameri:?_no. o
preferido pela torcida afri-
cana.

Para quem está pensando
em reabilitação, o time do

Zaire treinou muito pouco
e muito leve, sem entusias-
mo, ontem à tarde, num
campo na cidade de Sep-
penrade. a 20 quilômetros
de sua concentração, ho Ho-
tel Jadgschlosschen, em As-
cheberg.'

O técnico da equipe, o iu-
goslavo Vidinic, orientou de
início um ligeiro individual
e em seguida, os jogadores,
divididos em grupos de três,
disputa-am partidas de vô-
lei usando apenas os pés e
a cabeça.

Apesar da derrota de 9 a
0 para a Iugoslávia, na ter-
ça-feira. quando o time
apresentou gravíssimos de-
feitos na marcação, ceber-
tura e meio-campo,1 Vidinic
não fez nenhum treino táti-
co e confirmou que mante-
rá a mesma equipe para o
jogo contra o Brasil, faltan-.
do apenas saber o resultado
do julgamento de Ndaie,
expulso na última partida
e que deverá ser suspenso.

AMBIENTE MELHOR

Somente ontem pela
manhã é que os sorrisos
voltaram à delegação do
Zaire, que na véspera ainda
estava .muito abatida pela
goleada sofrida diante da
Iugoslávia. Admirados por
todos os habitantes da pe-
quena cidade de Ascheberg
(3 400 habitantes I, os joga-
dores passaram a manhã
toda de ontem apenas pas-
soando e fazendo compras.

Sempre cercados pelas
crianças de Ascheberg, que
está situada aproximada-
mente a 80 quilômetros de
Gelsenkirchen, local do jogo
de amanhã, os jogadores do
Zaire p_o demonstravam
preocupação com a partida,
prometendo apenas íue vão
atuar melhor do que no jo-
go com a Iugoslávia.

Kakoko, que joga no St.
Ettiene, é a maior atração
da equipe do Zaire, cuja
bandeira — verde, com um
circulo amarelo no centro,
onde está um braço negro
segurando uma toei.a ver-
melha — está hasteada no
hotel, um local tranqüilo,
que apesar, de não ser grar.-
de é muito confortável, pos-
suintío ótimas instalações,
com sauna, duchas e uma
piscina interna de água
quente, além de um luxuoso

e excelente restaurante.
Para os jogadores do Zai-

re foi construída, em ape-
nas quatro semanas, uma
ala especial no hotel e que
de agora em diante será
chamada de Canto do Zaire
numa homenagem, segundo
informou o dono do hotel,
"aos mais simpáticos e bon-
dosos hóspedes que já tive
aqui."

Hoje, os jogadores do Zai-
rc têm um treino recreativo
— partida de basquete —
marcado para a parte da
manhã, no ginásio de una
escola em Seppenrade.

DESMENTIDO
Circularam boatos ontem

de que o Zaire pode aban-
donar a Copa. Descontente
com a goleada de 9 a 0
diante da Iugoslávia e das
notícias informando que os
jogadores haviam caido em
terríveis beb?deiras depois
do jogo, criando tumulto na
cidade de Ascheberg, o Pre-
sidente do Zaire, Mobutu,
teria ordenado o regresso
imediato da delegação.

. Estes comentários surgi-
ram ontem, em Frankfurt
e Gelsenkirchen, e o vice-
presidente da FIFA, o bra=l-
leiro Abílio de Almeida,
imediatamente procurou sa-
ber do Comitê Organizador
sobre a veracidade dos fa-
tos que, à tarde foram to-
dos desmentidos.

Os jogadores do Zaire
são, talvez, os mais bem
comportados de todos os
que estão na Alemanha
nesta Copa. Na cidade de
Ascheberg, onde estão con-
centrados, são adorados por
todos, inclusive pelo dono
do hotel, que disse "nunca
ter tido hóspedes tão lim-
pos e tão simpáticos."

Quanto ao Presidente Mo-
butu ter ficado aborrecido
com a goleada, o Ministro
dos Esportes e da Juventu-
de do Zaire está em Gelsen-
kirchen, e no dia seguinte
ao jogo foi cedo à concen-
tração do hotel Jadgs-
chlosschen, de onde falou
para Kinshasa, Capital do
Zaire, e o último recado que
deu aos jogadores foi: "O
Presidente quer apenas
uma boa atuação contra o
Brasil para que vocês se
despeçam com dignidade da
Copa do Mundc."

COLOCAÇÕES
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Essen — "Se Paulo César se queixar que sen
tornozelo ainda está doendo, não vai fazer teste
amanhã (hoje) e não jogará contra o Zaire" —
afirmou ontem o médico Lidio Toledo, na concen-
tração do Hotel Tourist, em Essen. Na véspera, Za-
galo informara que, se Paulo César não pudesse
atuar, entraria o gaúcho Paulo César.

O jogador do Flamengo passou todo o dia de
ontem em intenso treinamento — ele sofreu forte
pancada no tornozelo direito durante a partida con-
tra a Escócia — e o médico parece realmente preo-
cupado com a sua contusão, achando mesmo que
os ligamentos de Paulo César podem ter sido afeta-
dos, o que o deixaria sem jogar por cerca de 10 dias.
AS DIFERENTES VERSÕES . .

Paulo César foi atingido por Morgan, mas só se
queixou de dores no tornozelo depois que voltou à
concentração. A princípio sua contusão não pare-
cia séria, e, embora o jogador mancasse quando
deixou a concentração de Hofheim, desceu aparen-
temente bem em Essen, chegando a subir no muro
do ho.tel para dar autógrafos.

Ontem, pela manhã, no habitual encontro dos
jogadores com os repórteres, Paulo César não apa-
receu e circularam versões de que teria desagrada-
do à Comissão Técnica exagerando propositalmente
os efeitos da pancada que recebeu no tornozelo.

¦ Outras versões, no entanto, davam conta do
contrário, isto é, a própria Comissão resolvera tirar
Paulo César-da equipe, pelo menos no jogo de ama-
nhã, para poupá-lo das muitas restrições que estão
sendo feitas às suas duas apresentações.

Lidio Toledo, porém, disse desconhecer qual-
quer das versões. Podia afirmar apenas que Paulo
César está de fato contundido e que a pancada que
ele recebeu no tornozelo foi forte e pode ter tido
conseqüências mais sérias que um primeiro exame
não revelou.

Paulo César está com um derrame no torno-
zelo direito e acusando dores no local. Hoje ele fi-
cou em repouso na concentração, obedecendo a um
severo tratamento para que o derrame desapareça.
Amanhã (hoje), vou fazer uma revisão médica em
todos os jogadores, mas se ele ainda se queixar de
dores não vai fazer nenhum teste e estará cortado
da partida contra o Zaire, porque tenho por prin-
cipio só liberar jogador quando em perfeitas con-
dições.
LUÍS PEREIRA

Luis Pereira, com uma pancada na coxa es-
querda, e outra no joelho direito, não foi ao Parks-
tadion com seus companheiros para o treino de re-
creacão, mas esteve pela manhã nos jardins do Ho-
tel Tourist conversando com os jornalistas c fazen-
do questão de dizer a todos que já estava quase bom
e que jogaria amanhã.

— O doutor Lidio me mandou ficar hoje na
concentração e por isso não vou ao treino. Mas não
sinto mais nada e não tenho dúvidas que jogarei
contra o Zaire — disse Luis Pereira.

O médico também está otimista quanto à pre-
sença do zagueiro na partida decisiva de amanhã
e explicou que ele só não treinaria por precaução.

Zagalo acha que gols
agora não vão faltar

O técnico Zagalo dirigirá o time do Brasil no
jogo de amanhã contra o Zaire procurando manter
a mesm. filosofia já empregada nas partidas con-
tra a Iugoslávia e a Escócia. Acha que jogando com
seriedade os gols acabarão vindo, pois se Iugoslá-
via e Escócia os fizeram, o Brasil não tem por que
deixar de marcá-los naturalmente também.

Zagalo realmente não está satisfeito com a
produção do meio-campo, sobretudo Rivelino e
Paulo'César, mas mostrou-se aborrecido quando
lembraram que Pele declarou coisa semelhante em
entrevistas dadas na Alemanha: "O que na verda-
de eu acho é que o maior erro da Seleção Brasilei-
ra é el_ ter se recusado a jogar. O que falta no time
é justamente ele" — disse.
TRANQÜILIDADE

A preocupação maior de Zagalo. hoje, é dar
tranqüilidade ao time brasileiro, porque se os jo-
gadores se afobarem querendo fazer gol de imedia-
to vão acabar transtornados e isso prejudicara seu
rendimento. Aos próprios jornalistas, com quem
conversou na manhã de ontem na concentração,
Zagalo solicitou auxilio nesse sentido. Pediu que
sempre que um repórter fosse procurar um joga-
dor para entrevista aproveitasse e tentasse mos-
trar que o fundamental para a equipe amanha e
jogar com tranqüilidade, que os gols sairão natu-
ralmente. .

De saída, em Gelsenkirchen já ha um fator
que anima mais Zagalo do que em Frankfurt: o
gramado. Depois de inspecioná-lo, disse o treina-
dor que ele não é fofo como o de Frankfurt, o
Waldstadion, onde o Brasil enfrentou seus primei-
ros adversários.* Para Zagalo, o Parkstadion, de
Gelsenkirchen, tem a grama rente, como a do Ma-
racanã, por exemplo, e se não chover hoje ou ama-
nhã os jogadores poderão até jogar com as chu-
teiras de travas- baixas e borracha de que tanto
gostam e que, assim, realmente poderão produzir' 
mais até mesmo pelo hábito. E não se espera chu-
va para Gelsenkirchen nas próximas horas, pois
aqui há tempo já não chove, ao contrário de Frank-
furt. onde chovia quase que diariamente.

Zagalo não cessa de elogiar a defesa, para ele
mais bem armada até mesmo que a de 1970. Mas o
meio-camoo o vem decepcionando. Nem o trabalho
de Rivelino nem o cie Paulo César o satisfazem.

— Todos nós sabemos que Rivelino e o me-
lhor jogador de sua posição no Brasil. Contudo, a
verdade é que ele não está rendendo o que se es-

Ai é que citaram a entrevista de Pele. E Za-
° 4. soube que Pele disse que está tudo errado
no meio-campo do Brasil. Mas eu acho que mais
errado ainda é ele ter-se negado a jogar pela Se-
leção. O que está faltando do meio-campo para a
frente é justamente ele.

Pele diz que não
criticou Seleção

Essen — Ao ser abordado por um grupo de jor-
nalistas estrangeiros que lhe mostrava jornais com
reportagem criticando o técnico Zagalo, Pele ga-
rantiu que apenas comentara com ele a atuação da
Seleção, mas jamais deu tal informação a qualquer
repórter. Para Pele, segundo adiantou, "meus co-
mentários foram distorcidos."

Um pouco irritado. Pele assinalou que tinha
vindo à Alemanha para torcer pelo Brasil e jamais
atacaria Zagalo ou seus companheiros com criticas
de tal natureza.
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ESPERANÇAS
No hemisfério Norte, 21 de junho marca o sois- rçf;;

iieio de verão — momento em que o Sol esta mais
afastado em relação ao Equador. Na Escandinávia,

paises como a Suécia comemoram o dia mais longo
do ano com festas rurais de origem muito antiga
que celebram a chegada do verão, com suas promes-
sas de sol e luz — e a cultura nacional reflete essa
ligação arcaica numa peça como Senhonta Juha,
de Strindberg, que se passa durante esses festejos,
e em muitos filmes nomeados com a palavra ma-
gica* Verão com Mônica, O Último Verão, Jogos de ,•;..;.
Verão. Verão, juventude efêmera, tempo de espe- .
ranças.

No hemisfério Sul tudo é ao contrário: o sois-
tício é de inverno, o dia 21 é o mais curto do ano.
Se em alguns países do lado de baixo do globo ter-
restre esse acontecimento talvez mereça alguma co-
memoração especial, no Brasil se restringe a um da-
do precário de calendário, que as condições gerais
de clima se encarregam de desrespeitar tranqüila-
mente. E na verdade, nesses tempos de Copa, o dia
mais curto não será positivamente de hoje a tarde
até amanhã — as horas serão espichadas pela ex-
pecta.iva nacional diante de um evento nada as-
tronômico: sobreviverá a Seleção as eliminatórias,
vencendo o Zaire, isto é, marcando pelo menos um

gol? Ou a estrela de Zagalo, cada vez mais solitária
(não fosse ele o técnico recém-contratado do Bo-
tafogo), não passaria de uma estrela cadente? Nes-
te caso, os homens, não a natureza, entrariam de
luto.

A divisão do ano em quatro estações definidas I
com rigor é, pelo menos para os cariocas, um fato |
apenas legal. Interrogado, qualquer popular diria:
temos uns poucos meses de frio (e + 12° C ja e uma
geladeira era, relação ao nosso tropicahsmo) e mui-
tos outros de calor. Nos meses quentes chove mais
— janeiro, fevereiro, com perigo de enchentes como
as de 1967 — nos frios predomina a escassez de pre-
cipitações pluviométricas. Primavera e outono se-
riam etapas de transição de temperatura, e mais
nada. A neve, Papai Noel de trenó puxado por re-
nas, o desabrochar das flores, as folhas das arvo-
xes, amareladas, que atapetam a terra, o degelo —
essas imagens das quais guardamos a nostalgia fi-
cam muito distantes, criando um problema adicio-
nal para nossos escritores e cineastas, principal-
mente. Com uma frase ou uma imagem os artistas
europeus garantem uma elipse ousada e dão o sen-
tido da passagem do tempo. Entre nós, só o sertão;
depois de esperadas chuvas — "quando o verde dos
teus olhos se espalha na plantação", segundo Asa-
Branca — que aliás não têm data fixa para cairem,
ganha uma força simbólica desse tipo.

De São Paulo para baixo, as coisas se aproxi-
mam mais da ortodoxia européia: pelo menos faz
írio de verdade, tem geada, às vezes neve, da au-
têntica, embora não forme camadas tão grossas e
aprazíveis que permitam verdadeira esquiagem, a
Suiça ou mesmo Bariloche. E neste ano a brusca
queda de temperatura se antecipou ã folhinha em
íil-uns dias: São Joaquim da Barra, Município cata-
riiienfr .recordista de frio no Brasil, já chegou a
oito graus negativos; na mesma noite, Cuntibanos,
no mesmo Estado, alcançou 10°. Para alegna_ dos
hoteiei-os e preocupação de agricultores que nao se
•preveniram com rações para o gado e foram sur-
preendidos por geadas prematuras.

No Norte e Nordeste, a subvenção é total: pri-
mavera e outono são metáforas para uso de gente
refinada. Existem dois períodos bem distintos: o
verão, bem maior, com pouca ou nenhuma chuva;
e o inverno, cujo inicio — que os fatos nem sempre
confirmam — varia de uma região para outra. Nes-
ta época há o perigo das enchentes: em Recife, por
exemplo, julho é o mês mais ameaçador. Na Ama-
zónia também a variável são as águas, que rolam
ou não rolam — quando rolam, é para valer e tanto
obras rodoviárias como expedições da Funai entram
em cc-mpasso de espera.

Nesse contexto caótico, o Rio tem um indicador
mais semro de mudança de comportamento e ai-
ternativas de lazer: a praia, cuja freqüência em
geral diminui no período, devido aos dias mais frios.
Aumenta então o consumo cultural — teatros, ci-
nemas concertos ou televisão para os mais frio-
rentos — e as viagens turísticas se dirigem prefe-
rencialmente para cidades serranas como Petropo-
lis e Teresópolis, sem contar Itatiaia, Penedo e ou-
tros lugares menos divulgados.

Só há pouco tempo, contudo, se iniciou no Bra-
sil uma programação que preenchesse a demanda
latente de turismo + cultura. A iniciativa pioneira
foi o Festival de Ouro Preto, hoje transformado em
Festival de Inverno e distribuído por várias cidades
históricas de Minas Gerais. Em 1973 a música se
tornou o centro do Festival de Campos do Jordão,
em São Paulo, organizado pelo maestro Eleazar de
Carvalho e com a presença de atrações internacio-
nais na área erudita. Neste ano continua o nome,
mas os concertos serão realizados na Capital
paulista.

;v tradição dos grandes espetáculos que apro-
veitam cidades e monumentos históricos começou
na Europa há muito tempo, enchendo os meses va-
zios do verão — quando as capitais ficam entregues
em geral aos turistas de outros continentes. Um dos
mais famosos eventos desse tipo é o Festival de
Avignon, no inicio exclusivamente dedicado ao tea-
tro e quê celebrizou Jean Vilar e seu Teatro Nacio-
nal Popular, num palco construído na Cour des
Papes dessa cidade francesa. Hoje, o lazer europeu
no verão oferece possibilidades tão múltiplas que o
difícil é escolher: noticia a revista VExpress que a
avalancha de 1974 prevê 36 festivais apenas de mú-
sica, de Spoleto — onde Roman Polanski mostrará
sua encenação da ópera Lulu, de Alban Berg — a
Atenas, de Granada à desconhecida cidadezinha de
Saint-Pierre de Chartreuse. Sem contar velhas e
respeitáveis promoções como os Festivais de Bay-
reuth (homenagem constante a Wagner) e Salzbur-
go. Na Grécia, as rendas obtidas com o turismo au-
mentam ainda mais nesse período — quando não
chove de nenhum modo — com concertos e peças
se multiplicando por velhos anfiteatros e templos.

Hoje, às .5h38m, começa oficialmente o in-
verno no hemisfério Sul. Num país como o
Brasil, contudo, onde na maior parte do ter-
ritório as estações são pouco definidas e .se
caracterizam mais por.fatores como frio/calor,
chuva/seca, o fato não provoca maior resso-

nância, principalmente, num momento em

que as esperanças gerais se voltam para a

campanha do Brasil na Copa — e nos jogos

até agora os espectadores sentiram um calor

que não tem nada a ver com as condiçõea
climáticas e um frio na espinha também de
outras origens. Em todo caso, alguns hábitos
diferençados de inverno iniciam sua carreira
no Rio, como uma alimentação mais adequa-

. da, festivais e promoções culturais mais inten-
sos e utilizando alguns pontos turísticos e uma
moda de modelos específicos para a estação.
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AS TENDÊNCIAS DA MODA
Em termos ãe moda,

o inverno no Rio não
consegue motivar um
grande consumo ãe rou-
pas, talvez em função
do próprio clima (imu-
tável praticamente du-
rante o ano inteiro). -
Mas as confecções da
Zona Sul, criando seus
modelos segundo inspi-
ração dos grandes cen-
tros lançadores — Paris
e Londres — e aãaptan-
do-os ao gosto e modo de
vida da mulher brasi-
leira, conseguem ditar
as tendências para to-
dos os Estados.

Nas saias longas que
cobrem os joelhos ou
descem até o meio da
perna, foram deposita-
das grandes esperanças
e em todas as lojas elas
estão expostas nas vi-
trinas, numa multipli-
cidade de modelos sur-
preenãentes, deixando
para trás as pantalonas,
cujos feitios seguem
tuna linha básica: per-
nas retas, bolsos laterais
e pregas que partem do
cós. Mas que ainda são
o suporte de vendas das
lojas, as peças mais pro-
curadas, qualquer que
seja a estação.

Os sapatos e as san-
dálias sem plataforma,
de feitios simples e em
materiais redescobertos
— lézard, crocodilo e
cobra — em tons vivos
que vão do marrom
comportado ao laranja
berrante, parecem fada-
dos ao insucesso. A ca-
rioca, acostumada a ser
mais alta através das
plataformas e dos saltos
vertiginosos, não irá
aceitar com bons olhos
essa linha obrigatória.

A HORA DA CULTURA
Como o frio, a rigor,

só é sentido ao cair da
tarde e à noite, os bla-
zers e os cardigans (a
grande moda) são os
agasalhos mais indica-
dos, usados sempre so-
bre as chemises de corte
masculino, a grande
companheira da mulher
brasileira durante^ as
estações intermediárias.
As làs finas ou acrílicas,
de peso pluma, são as
mais empregadas nesse
tipo ãe roupa, pois não
esquentam em dema-
sia.

Outra tendência quê
começa a se delinear
nas vitrinas: o retorno
do tailleur. Suas formas
variam desde o modelo
estrito, masculino, até
o duas-peças romântico
de ombros largos conse-
guidos através ãe sábios
enchimentos nos om-
bros e das saias dançan-
tes, mesmo quando fei-
tas de veluão ou tweed.

A onda de nostalgia
que assola a Europa já
encontrou seus ecos por
aqui. Pelo menos nas
vitrinas, que explode?n
em detalhes retro, des-
de as toucas e os cha-
péus enfeitados de fio-
res até os boas e os so-
fisticados renards em
tons envelhecidos. Difí-
ceis de usar, oit por ou-
tra, reservados às oca-
siões muito especiais,
estes elementos desde já
estão catalogados como
peças de puro enfeite,
?nás os pequenos deta-
lhes de moda antiga,
como os broches, as fio-
res na lapela, os anéis
de filigrana e mesmo as
golas de crochê ou ren-
da são apontados como
os grande vencedores.

O inverno para o carioca,
c mais uni estado de espíri-
to, uma predisposição liara
acompanhar o que a tem-
¦porada oferece, já que a
praia não parece a mesma
sem um sol escaldante. O
jeito então c acompanhar
o hábito internacional e se
refugiar em salas <le con-
certo, teatros, cinemas,
museus c exposições. Ou
ficar em casa vendo tele-
visão que, néste começo de
inverno, tem nos jogos da
Copa do Mundo uma pro-
gramação que interessa a
todos.

Em seus limites, sentindo
um frio exagerado logo que
as nuvens encobrem um
céu zul, o carioca acorre ao
Teatro Municipal, onde a
temporada começa a cs-
quentar na proporção em
que o calor diminui, no ou-
tono. Companhias de ballet
estrangeiras e nacionais,
exp oentes internacionais
do jazz americano, mon-
tagens especiais dc óperas
já se apresentaram e estão
anunciadas para os pró-
ximbs meses. Na outra
semana estréia Romeu e
Julieta, com o Corpo de
Baile do Teatro, coreogra-
fia de Oscar Araez. Neste
sábado há concerto â tarde
da OSB e à noite da Or-
questra da UFRJ. Na pro-
gramação anunciam-se
ainda os Meninos Cantores
de Viena, uma temporada
alemã dos Cantores d a
Opera de Hamburgo 'Don
Giovanni c Cosi Fan Tut-
ti), EUa Fit_.gcrald e Oscar
Peterson (juntos), quatro
pianistas de jazz, o Ballet
da Dinamarca e o conjunto
Jackson Five. A apresen-
tação de Marlene Dietrich
ainda não foi confirmada.

A temporada musical
atinge o auge nesta época,
principalmente na Sala
Cecília Meireles, cujo .pro-
frama, estabelecido há
meses, oferece opções até
em matéria de horário,
com suas vesperais às ter*-
cas e sextas-feiras. Hoje
tem recital de violino c pi-

"*V

ano, amanhã também à
tarde o Quinteto de Sopros
da Rádio de Baden-Baden.
No próximo sábado há con-
certo. do violinista Narciso
Ycpes e a 4 de julho come-
ca o Ciclo Beethovcn, com
importantes solistas nacio-
nais c estrangeiros. Mas,
cm vários outros locais,
como o Museu Nacional de
Belas-Artes, o da Chácara
do Céu, IBEU, auditório do
DER, Escola Nacional de
Música, IBAM, Casa de Rui
Barbosa, estão sendo reali-
zados outros concertos.

O musical Pippin é a
principal estréia teatral da
temporada, mas nela con-
tinuarão sucessos como A
Gaiola das Loucas, um es-
touro de bilheteria, Viva o
Cordão Encarnado, musical
brasileiro de raiz popular,
a antologia brechtiana O
que Mantém um Homem
Vivo, a última peça de Nél-
son Rodrigues, para citar
algumas. Em matéria^ de
cinema, são produções
nacionais em estréia ou re-
apresentação, que atraem
o público: Uirá, São Ber-
nardo, A Rainha Diaba e
Vai Trabalhar, Vagabundo.
Ao lado destas, os filmes
franceses A Verdade Prol-
bida, A Aventura E'_ a
Aventura, Cartas Anôni-
mas c O Açougueiro, os
três últimos em reapresen-
tação. Um americano, O
Mundo de 2020, está lotan-
do todas as sessões do cine-
ma em que é apresentado.

A época é boa também
para visitar os museus, e
entre eles os especialistas
recomendam o Nacional de
Belas-Artes, o Histórico
Nacional, o de Arte Moder-
na (apresentando atual-
mente mostra de gravura
esquimó) e o Museu do In-
dio. O inverno é ainda a
época apropriada para ir
a certos restaurantes cm
bu. ca dc especialidades eu-
ropéias, de se vestir de
acordo com os últimos lan-
çamenlos, e para um grupo
a grande temporada de jan-
tares c reuniões em casa.

Apesar de os brasileiros
ainda não pensarem em ali-
mentações e refeições de
acordo com a temperatura
ou a estação do ano (um
bom exemplo são as feijoa-
das de verão), parece que
se prenuncia uma procura
de lugares e pratos mais
quentes nestas primeiras
noite de inverno.

Os vários tipos de fon-
dues suíços ainda são a
melher escolha, principal-
mente porque costumam
ser servidos em restauran-
tes aconchegantes como .
Casa da Suíça (Rua Candi-
do Mendes, entre a Glória
e o Catete); o Le Mazot
(Rua Paula Freitas, 31-A),
ou o Chalet Suisse (Rua Xa-
vier da Silveira, 112). Os

preços de fondues de quei-
jo ou carne variam de
Cr$ 25,00 a Cr$ 35,00 por
porção, que dá até para
duas pessoas.

Queijos e vinhos tam-
bém transformaram-se em

preferências de inverno: na
Cave aux Fromages, (Praia
do Leblon) podem ser fei-
tas até encomendas para
levar para casa, de acordo
com o número de pessoas.
Em Copacabana, a Le Fro-
mage também adota o mes-
mo sistema, mas não tem
restaurante. Fica na Rua
Bolívar. Mas em qualquer
delicatessen encòntram-se
as caixinhas de q u e i j o s
franceses, ou os similares
nacionais, também muito
bons. A Dana lançou Pro-
volones, um tipo Boursin e
outros queijos temperados
que nada ficam a dever aos
originais, com a vantagem
do preço mais razoável.
Uma caixinha pequena do

queijinho Brie francês custa
Cr$ 25,00, e por este preço
compra-se quase um quilo
do nacional. Os vinhos não
apresentam grandes novi-

dades: mudaram as emba-
lagens da série Precioso,
está mais fácil encontrar o
Chateau D'Argent e o Cha-
teau Duvalier ao preço mé-
dio de Cr$ 15,00, na maio-
ria dos supermercados, e
existe uma ofensiva de par-
te das vodeas.

A comida alemã é o forte
do Lucas, (Avenida Atlanti-
ca, 3 744), e mesmo nas
noites mais frias o chope

preto é o acompanhamento
perfeito para as sopas e
eisbeins. O Bauenstube, em
Petrópolis, na Rua João
Pessoa; ou a Taberna Alpi-
na, em Teresópolis, além
de comida adequada à bai-
xa temperatura oferecem o
ambiente típico e rústico,
com iluminação à base de
velas etc.

Em casa, é o 1empo bom

para todas as extravagan-
cias: feijoadas com muita
lingüiça, carne-seca e bata-
ta; cozidos e virados à pau-
lista, arroz de carreteiro, to-
dos os gêneros de sopas e
caldos e os fbmbados, que
estão na moda. Na Casa
dos Cobres (Rua Figueiredo
Magalhães, 286, 5.° andar)
e na Margarida Presentes
(Rua Barata Ribeiro, 759 B)
os jogos de fogãozinho,
panela de cobre ou cerami-
ca e quatro garfinhos para
fondue têm preços desde
Cr$ 130,00; os réchauds
que vão à mesa podem ser
comprados em várias lojas
e bazares em modelos sim-

pies ou esmaltados, desde
Cr$ 100,00. Para as bebi-
das, as taças de conhaque,
em novos modelos, estão
na Krause (Av. Copacaba-
na, esquina da Rua Santa
Clara) e na Loja do Bom
Desenho (Rua Visconde de
Pirajá, 210 A e Rua Maria
Angélica, 113). Ou os co-
pos térmicos, de todos os
tamanhos, encontrados na
Importadora Guanabara.
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CARTAS

Brincando (I)
"Sou leitor assíduo da

¦seção dominical Brincando
de Ciência. Interessei-me
sobretudo pela construção
do termômetro, que recortei
e guardei.

Wilson J. Brito Jr. — Rio."

Brincando (II)
"Somos estudantes de en-

genharia da UFRJ. Vimos
o artigo sobre Meteorologia
na coluna Brincando de Ci-
ência e gostaríamos d e
saber se o autor pretende
publicar alguma matéria
sobre os seguintes assuntos:
ventos, chuvas, nuvens e
6ua classificação.

Jorge da Silva, José Qui-
rino Mattos, Hélcio da Cos-
ta — Rio."

N. da Oportunamen-
te a coluna abordará esses
e outros asswitos correia-
tos.

MUSICA Ronaldo Miranda

¦Dois Pianos
A vesperal de terça-feira na Sala Ce-

cília Meireles sofreu uma forte concor-
rência extramusical: o jogo Brasil x Es-
cócia, que acabou minutos antes do ini-
cio do recital das 18 horas. "Transferir
ou realizar" foi o dilema em que se en-
contraram os preocupados intérpretes e
a direção da Sala, que, no entanto, se
manteve firme na decisão de prosseguir
sem interrupção a sua bem sucedida ten-
tativa de implantar um novo hábito na
vida cultural da cidade.

E, apesar do dia não propício, os ar-
tistas daquela tarde — Lilian Barreto e
Miguel Proença — tiveram um público
de 100 pessoas, o que eqüivale a apenas
1/7 da lotação da Sala, mas correspon-
dente também à capacidade total de mui-
tos outros auditórios da cidade. Na verda-
de, o duo pianístico tocou para uma pia-
teia igual ou maior do que a do recital de
Ana Stella Schic, realizado este ano na
Sala, no tradicional horár.o das 21 horas.
Os preços e a publicidade da Série Vespe-
ral vão' dando uma nova dimensão à mu-
sica erudita.

Lilian e Miguel começaram com
Schumann (Anãante e Variações op. 46),

na Tarde do Jogo
cuja execução — embora com momentos
de bastante homogeneidade — foi um
pouco prejudicada por excesso de pedal.Contudo, o trecho mais expressivo da
obra — o motivo que se repete em mar-
chás harmônicas modulantes — foi dia-
logado com sensibilidade e fraseado im-
pecável.

Brahms — antecipado por um defei-
to no banco do pianista e testes de ilumi-
nação de palco simultâneos à interpre-
taçãó de Schumann — ressentiu-se de
maior refinamento nas suas Variações
sobre um tema de Haydn, bem como de
maior clareza nas partes de virtuosismo
técnico. A própria obra nos parece um
tanto insípida, no conteúdo e no compri-
mento. A forma do Tema com Variações
é um dos melhores exercícios de técnica
de composição e, geralmente, também se
constitui num bom teste para o interpre-
te. Mas nem sempre atinge o equilíbrio
existente entre as partes contrastantes
da Suíte ou a perfeição estética da Forma
Sonata. São raras as obras-primas do gê-
nero: uma peça com as 32 Variações, de
Beethoven, por exemplo, aparece de 100
em 100 anos, ao passo que suites e sona-
tas foram escritas às dúzias — e em alto

nível — nos diversos períodos da História
da Música.-

As melhores performances do duo fo-
ram realizadas nas obras dos autores im-
pressionistas: Ma mère Voye, de Ravel,
foi interpretada com uma sonoridade en-
volvente-e bonitos contrastes. A incisiva
clareza das escalinhas de Lilian nos agu-
dos contrabalançava com a sobriedade de
Miguel nos graves. Os dois souberam do-
sar a dinâmica com bastante coerência,
conseguindo os fortes em stacattos com
grande efeito e sem perder a qualidade
do som.

Debussy (En blanc et noir) repetiu
o êxito da interpretação dé'Ravel. Os ar-
tistas ofereceram uma gama de sonorida-
des rica em nuances e efeitos contrastan-
tes, fazendo surgir com transparência e
segurança as idéias do autor. O 2.9 movi-
mento — Lent Sombre — foi o melhor
em matéria de acabamento sonoro e fra-
seológico.

O curto Tango, de Stravinsky, fe-
chou o recital com as suas marcantes

acentuações rítmicas extremamente bem
valorizadas pelos dois intérpretes. A obra,
no entanto, é uma "brincadeira" do au-
tor, sem maior significação, como nos pa-receu também o seu Capriccio para pia-no e orquestra, uma espécie de divertis-
sement que o Ballet da ópera de Paris
apresentou na última semana.

Lilian Barreto e Miguel Proença de-
vem continuar o belo trabalho que inicia-
ram em 1973. O hábito de tocar a dois
pianos, tão cultivado na Europa, foi ra-
reando entre nós. A gente se lembra com
saudade de bons recitais que aqui se fa-
ziam nesse gênero, como os de Dulce de
Saules e Dora Bevilacqua, que constitui-
ram um dos nossos melhores ãuos. Sen-
te-se falta também do repertório brasilei-
ro para dois pianos, que possui peças de-
liciosas de Nazareth a Arnaldo Rebello,
mas não teve continuidade na produção
dos novos autores. Em matéria de músi-
ca brasileira nesse campo, o que ainda se
ouve com mais ferquência nos nossos con-
servatórios é a transcrição do cansado e
bombástico Jongo, de Lorenzo Fernandez.

Literatura
"Que foi feito do Jornal da

Poesia? Nesses tempos de
ireificação em que vivemos,
projetos culturais dessa or-
dem ou são abortados ou
têm pouco tempo de vida.
Fala-se em morte do ro-
mance, do conto, do teatro,
do cinema e até das artes
pietóricas. Morrerá, literal-
mente, a literatura? Mal-
raux não escreve um ro-
mance há muitos anos. Sar-
tre abandonou a ficção. He-
minggway não chegou a
terminar seu último roman-
ce. Gide, nos últimos 10
anos de vida, não escreveu
nada. Depois de Guimarães
Rosa, que morreu em 67, o
que há entre nós em termos
de ficção? A nossa sugestão,
a exemplo do que fez o JB
em abril, com a publicação
de uma Revista Econômica,
é que publique uma Revista
Literária — u m levan-
tamento dos últimos 10
anos do que se fez no Brasil
e fora, no campo da litera-
tura.

Valrlomiro Ferreira San-
tana Filho, Rio."

N. da R. — O JORNAL
DO BRASIL publica o su-
plemento do Livro, mensal,
no inicio, e hoje quinzenal.
Ali, o leitor poderá ver que
o abandono da literatura
não adquiriu proporções tão
alarmantes assim. Basta
considerar o prestigio inter-
nacional adquirido pela
moderna literal ura
hispano-americana. Quanto
ao que se tem feito no Bra-
sil depois da morte de Gui-
marães Rosa, basta acompa-
nhar aquele suplemento,
além do Caderno B, que
sempre publica matérias so-
bre literatura, principal-
mente 7ias edições de suba-
do.

Hitler e a
falsa História

Assisti, no cinema Caruso,
o buzinado filme Os Dez Ül-
timos Dias de Hitler. Em
principio considero negativo
rememorar oIIIReiche seu
fuhrer, porque o nazismo
ainda não é história, é poli-
tica. E o neonazismo se am-
plia à sombra dessa litera-
tura que pretende discutir
o nazismo. O filme, por
exemplo, repete a cena que
antecedeu o suicídio duplo
de Hitler e Eva Braunn (a
prima do cientista dos
foguetes). Hitler teria dito
então: "Eu já sabia que a
guerra estava perdida após*> batalha de Stalingrado."
Quem estava ¦ lá para do-
cumentar a confissão de
frieza cínica, pois após Sta-
lingrado morreram, inut'1-
mente, para a Alemanha,
mais de um milhão de pes-
soas e 6 milhões de judeus?
Teria sido gravado por di-
tafones? Havia Watergate
no bunker de Berlim? O
1984 terá acontecido em 
1945? Já eram lidos os pen-
samentos? Ou será que Ge-
orge Orwell se equivocou na
cronologia? Isso é abusar do
espectador, é falsear a His-
tória.

Clóvis Melo — Rio."

As cartas dos leito-
res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
¦.atura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados serão
.devidamente verificados.

TELEVISÃO Valério Andrade

9pPv ¦"¦*'.'- v--^^^^Hu^l ^H

'*-*¦• ^H HS<W&:'w•¦ '**:¦¦

áilillr ;*«

¦rs^ís «*>. &>.. *• ¦^jêêêÊÊÊB'. ti £9
wÊKsí- ¦<•¦¦'\* "st* 

^i-^n 8f: 'i *^|
Bj WÈ&. .r^^ffij ¦H^ü*«|;; / **!H

nPRK&F^i R *: / Vi! ¦

WmÊwI&^ÍÊeSBÊêèÊÊMÍ W: '*• r'- --.OI

Mi M i i m i i II iiiH|iiMWAw'n i laSIni

Wí^ÊBSBBÊÜSSÉÊml^^1^: C '"• Mm] BaR

Luzes da cidade

Ziembinsky: a luta entre imagem e palavra

A ação começa em uma peque-
na cidade do interior. Diante dos
alunos da classe primária, Bruno
(Reginaldo Faria), sem dizer uma
palavra aos garotos, deixa escrito no
quadrò-negro: "O Professor Vai Em-
bora" — título do Caso Especial
n.° 51 da Globo.

A grande cidade é o Rio. Sonha-
dor, sensível, ingênuo, Bruno passou
anos economizando pára a grande
aventura da sua vida ou o grande
sonho de sua imaginação. O mar
será a fronteira poética e simbólica
da jornada que começa no -quadro-
negro da escolinha e termina tragi-
camente no Aterro do Flamengo —
com o professor fitando o mar com
uma bala nas costas.

De acordo com Bráulio Pedroso,
O Professor Vai Embora "é uma his-
tória simbólica. O professor sintetiza
uma parábola. Num resumo muito
resumido, ela discute o problema de
como o homem necessita se trans-
pender, sair da imobilidade, ao mes-
mo tempo em que mostra que a mo-
bilidade para o homem não é ape-
nas uma questão física ou de movi-
mentação geográfica."

Para Zieinbinsky, a quem como
diretor cabia a tarefa de transfor-
mar em imagens o que estava no
papel, "O Professor Vai Embora mos-
tra um ser humano submerso no
cotidiano, no ar parado da sua vida

dentro de uma cidade do interior,
oprimido por tudo o que é comum
e corriqueiro. Ele precisa que acon-
teça algo de grande em sua vida. O
problema colocado pela história con-
siste em se um ser profundamente
ingênuo, puro e desavisado, saindo
de sua célula para o grande mundo
de hoje, pode esperar alguma rea-
lização, senão dos seus ideais, pelo
menos dos seus sonhos. A verdade é
sempre mais forte e brutal do que o
sonho, mas será que se pode e se deve
viver somente dos sonhos? Quando
a ilusão se quebra, a verdade que
existe dentro dela, mesmo quebrada,
não é mais valiosa do que o puro so-
nho de inocência? Este é o proble-
ma."

O Professor Vai Embora esbarra
num tipo de problema/obstáculo
muito comum no cinema. E por
mais que se teorize que a televisão
tem uma linguagem própria, o fato
é que, na visualização dos relatos de
ficção, a televisão emerge como uma
conseqüência do processo cinemato-
gráfico. Os recursos de comunicação
são os mesmos. Não há malabaris-
mo técnico, efeito visual ou qual-
quer outro elemento de comunica-
ção, que não tenha sido inventado
e explorado pelos homens da tela
grande. .

Por tudo isto — e não apenas
por mera coincidência — é que a

visualização do texto de Bráulio Pe-
droso apresentava uma série de
obstáculos à direção. Até onde foi
possível, Ziembinsky acionou a nar-
rativa com dinamismo, mas, a par-
tir do momento em que Bruno en-
contra Rosaly (Nívia Maria), a pre-
dominancia literária amarra o rit-
mo, diluindo inclusive o interesse do
telespectador.

De qualquer forma, e ao con-
trário do que ocorreu no último Ca-
so Especial (Enquanto a Cegonha |íNão Vem), Ziembinsky situou à
ação numa atmosfera ambiental
convincente e soube obter do elenco
um comportamento mais natural e
eficiente.

Reginaldo Faria estava bem —-
e qualquer ator estaria bem depois
daquele professor vivido por José
Wilker. Dois veteranos, José Lewgoy
e Grande Otelo, em papéis pequenos
e marcantes, se destacam à frente
do elenco. Para Otelo, o papel do
porteiro de um cabaré era uma bar-
baãa. Já no caso do Chefe da Esta-
ção, figura melancólica, que há 20
anos dá partida aos trens, sem nun-
ca ter embarcado em um deles, exi-
gia-se um ator de presença cênica,
algum capaz de transmitir no físico
e em poucas palavras o vazio de uma
existência. E Lewgoy fez o que se
esperava — e é pena que a televisão
não exija mais dele.

RELIGIÃO Dom Marcos Barbosa

O coração que bate
Venho, Senhor, falar-vos, coração a

coração, na festa áo vosso, este ano mais
solene, pelo terceiro centenário. Que im-
porta que outros escutem o nosso diálo-
go, corações âistraíãos e indiferentes, se
só eu vou falar — eu que não tenho se-
greáo, nem mistério, nem tesouro algum
para esconder?! E as tuas palavras (eis
que já mudei de tratamento e passei a
tratar-te por tu), as que aparecerem aqui
entre aspas que serão como asas, essas já
foram espalhadas aos quatro ventos —
antes da imprensa, do rádio, da televisão
— pelas âuas confidentes daqueles diá-
logos em que eras tu o que falava... Pois
quiseste revelar aos pequeninos, a duas
freiras, o que aos grandes ocultaste, már-
tires, apóstolos ou áoutores. Sim, a Igreja
primitiva, aquela assembléia tão santa e
perfeita que era "um só coração e uma só
alma", jamais chegou a conhecer o mis-
tério, o culto ão teu sagrado Coração. Sem
dúvida o discípulo que amavas estava
presente (é ele mesmo que o conta) quan-do atravessaram-te o lado com uma lan-
ca; mas o seu olhar não chegou a âistin-
guir, através ãa chaga, o coração que na
ceia escutara bater. E o âiscípulo incrè-
ãulo, mesmo que tenha metido a mão no

teu lado, como lhe propuseste, não che-
gou a tocar o teu coração.

Mas um-dia, no século XIII, já no de-
clínio ãa Idade Média, tu apareceste a
uma filha ãe São Bento, à monja Certru-
âes, tenão na mão um coração em cha-
mas: "Eis o coração que tanto amou os
homens!" Pela primeira vez vinhas pro-
por-nos, tu mesmo, o magnífico símbolo
áo teu amor. Daquele amor incriaáo com
que amaste toáas as coisas antes mesmo
áe tirá-las ão naâa. E áaquele amor,
quente e humano, com que choraste Lá-
zaro já frio, quanáo pássaras a ter um co-
ração, um pobre coração humano... "Eis
o coração que tanto amou". E Gertruães
áe tal modo te amou dai em diante, que
um dia, em outro encontro, trocaste am-
bos de coração: "Em dois lugares me
achar eis na terra (áizias): no Santíssimo
Sacramento áa Eucaristia e no coração
áe Gertruães". Eras o coração que ama-
va, coroado de chamas.

Mas eis que depois uma cruz se er-
gueu sobre ele, agudos espinhos o cerca-
ram e uma chaga se abriu. Pois o coração
que amava apareceu então — justamen-
te há três séculos este ano — a Santa
Margariáa Maria, como um coração que

sofre... "Eis o coração (dizias à tua se-
gunda confidente) que tanto amou os ho-
mens, que tudo deu por eles; no entanto
só recebo da maioria ingratiáão, por sua
irreverência e sacrilégios, indiferença e
desprezo. E o que mais dói (acrescenta-
vas) é serem corações que me foram con-
sagrados pelo batismo que ãeste moão me
afligem." O símbolo ão amor se apresen-
tava agora — na época âas grandes após-
tasias — como o símbolo, o cálice ão so-
frimento. E o Coração queria ser consola-
áo. O Coração peãia à pobrezinha áa frei-
ra, a que nem as próprias innãs dariam
crédito, que instituísse uma festa litúrgi-
ca na primeira sexta-feira depois áa oita-
va ãe Corpus-Christi; que ela promovesse
por toão mu7iâo comunhões reparaáoras;
que ela conclamasse, com o galo esconái-
do em seu nome um pouco ridículo Ala-
coque", ao arrependimento e à penitên-
cia, as multidões de pecadores. E Marga-
rida ouvia, e o Coração batia; e o Cora-
ção queria, reclamava consolo...

Será, então, Senhor, que sofres ain-
ãa? Já não havias bebião toão o cálice até
a gota áerraáeira, quando gritaste na
cruz: "Tudo está consumado"? Será que
a áor te acompanha aináa, a ti, no pró-

prio céu, ela que não poáe turvar os co-
rações áos eleitos? Não, mil vezes, não! O
coração que levaste contigo no áia áa As-
censão, esse coração que bate por nós nes-
te instante, é só áe amor que ele bate...
Por que então te apresentas como se so-
freras aináa, e áesejas consolo? Aináa
uma vez, por amor. Sem ãúviáa não so-
fres mais, nossas ofensas não-podem mais
atingir-te, mas já sofreste cada uma, an-
tecipadamente, no momento da tua ago-
nia. Ias morrer pelos homens, tomavas
nos ombros todos os pecaáos, toão o re-
morso áos seus pecaãos, como se fosses o
criminoso. E a essa granâe áor, que te fa-
zia suar sangue, juntavas outra, intole-
rável: a ãe pressentires a ingratiãão e &»
indiferença de tantos pelo que estavas fa-
zenáo... E por isso, ãepois áe teres satis-
feito a justiça áe Deus com teus sofri-
mentos áe filho, vens agora dizer aos ho-.
mens que reparem também as ofensas
que te fizeram, que te fazem, pelas quais
já sofreste, para não termos de defrontar
um dia tua justiça inquebrantável. Bate
o teu coração. Bate como um relógio. Ca-
da batida é um segundo. Um segundo que
passa. O momento — agora ou nunca —
de nos atirarmos nos teus braços...

~v-
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PARIS SOCIAL
• Paris se movimenta neste

momento para a

grande festa — que todos
esperam seja uma

das maiores da temporada —

que será oferecida
dia 28 por Peggy d'U«ès,

ex-D'Aremberg, nascida
Peggy Bancroft.

Estão convidadas 400 pessoas,
de toda a Europa.

• No dia 29, então, o
acontecimento

mais disputado.do ano: o

casamento de Olímpia
Aldobrandini com

David de Rothschild, para o

qual foram convidadas,
além da família, pouquíssimas

pessoas, ou seja,
os amigos mais chegados •

íntimos dos Rothschild.

• Silvia Amélia de

Waldner, evidentemente,
estará presente.

A GRANDE
FESTA

DE PRIMEIRA ;

• A UPI mandou para o ex-
terior a foto do enterro de

•Zagalo, encenado com gran-
de pompa e circunstancia
por um grupo de moradores
do Engenho Novo.

., ftoRENcÈ GRINDA

. A saison social ãe Paris
teve um de seus pontos mais
altos na tentativa — inútil,
segundo os experta — de Fio-
rence Grinãa em devolver a
movimentação à Boate Prive,
cuja freqüência caiu conside-
ravelmente com a abertura
áo Regine's.

Florence conseguiu reu-
nir no Prive todo, mas todo
mesmo, o beautiful people ãe
Paris, o que não significa que
no dia seguinte todos fossem
passar novamente a frequen-
tar a boate e abandonar o Re-
gine's. De qualquer forma, a
noite foi a mais sensacional
dos últimos tempos.

O programa começou em
casa de Gérard Lecléry que,
aproveitando a presença em
Paris de vários amigos brasi-
leiros, recebeu antes ãa festa
para drinks, reuninão os seus
convidaãos e os de Florence.

Estavam lá, por exemplo,
Marie-Helène e Guy ãe Ro-
thschilã, Mirja e Gunther
Sachs, Elsa Martinelli e Wil-
ly~Riãzo, o casal Pierre Salin-
ger, a Duquesa de Ia Roche-
foucauld, o jornalista Sérgio
Figueiredo, Oãile e Paulo Ma-
rinho, a Sra. Perla Lucena
Mattison, o Barão Alexis de
Rede, o Sr. Nelson Seabra, o
colunista Ibrahim Sueá, Ma-
risa Berenson, a Condessa
Marie ãeLuynes, que chegou
com Eámonã Giscarã ã'Es-
taing, filho ão Presiâente áa
República, a bonita Paula
Vasconcellos, Christine ãe
Caraman, Vera Cleto (uma
elegante e bonita brasileira),
os Srs. Freã Chanãon, Ivon
Coty, Yves Viãal, Jean-Noel
Grinda, Samir Traboulse, o
jovem Walter Moreira Salles
Júnior, Daniel Más, a Prin-
cesa ãe Burunãy, entre mui-
tíssimos outros.

• Ao grupo, juntaram-se ãe-
pois no Prive mais alguns
brasileiros, como Carmem e
Tony Mayrink Veiga, o Dr.
Ivo Pitanguy, os Barões áe
Waldner numa festa que se-
rá lembrada e comentada
durante semanas e sema-
nas.

VAIVÉM

O poeta João Cabral de
Melo Neto vai ao Recife ain-
da este mês assistir ao casa-
mento de uma sobrinha.

O Chanceler Azeredo da
Silveira oferece hoje no Ita-
marati, em Brasília, um ai-
moço para o Xeque Namum
Kabbani, Embaixador da
Arábia Saudita. O menu ex-
clui bebidas alcoólicas, subs-
tituídas por um prosaico su-
co de maracujá.

OS CENSURADOS

o filme Sesso Mato (Pau-
Io, o Quente) foi proibido pe-
Ia Censura brasileira. O ator,
por sinal excelente, Gian-
cario Gianini, ainda acaba
ganhando a palma de o mais
censurado, pois ele é também
o protagonista de Mimi, o
Metalúrgico, igualmente co-
locado há tempos no inãex.

A BOA IMAGEM

Não adianta nada ao Ho-
tel Nacional-Rio o esforço, ai-
tamente louvável, em criar
uma boa imagem, promoven-
do shows, apresentando gran-
des cartazes, descobrindo
atrações, se certas peças da
organização ignoram este
trabalho, agindo como au-
tênticos sabotadores.

O que aconteceu anteon-
tem com um jovem casal que
tentou pagar uma conta no
bar panorâmico do hotel com
cheque é quase um caso de
polícia. Agindo com a maior
grosseria, o maitre chegou a
ameaçar fisicamente o rapaz,
que não portava cartão de
crédito nem dinheiro sufici-
ente para cobrir a despesa,
agressão felizmente não con-
sumada devida à interven-
ção ponderada e cortês do
gerente do hotel, que não só
aceitou o cheque, porque viu
que se tratava de gente sé-
ria, como fez questão de pe-
dir desculpas.

CONTRAPONTO

ZIGUEZAGUE

O Sr. José Carlos Osório
désligou-se da diretoria do
Banco Mercantil do Brasil
para assumir novas funções
no Banco Independência —
Decred (José Luis Moreira
de Souza).

Depois de uma breve cir-
oulada no Rio, já está de vol-
ta ao Recife, tendo reassumi-
do suas funções no Instituto
Joaquim Nabuco, o sociólogo
Gilberto Freire.

¦ POSSIBILIDADE

Foi noticiado que na hi-
pótese de Brasil e Escócia
empatarem em sua chave
tanto em número de pontos
como em diferença de gols, a
classificação seria decidida
por sorteio. Como a FIFA
nestes casos faz uso da tra-
dicional moedinha e como
entre os sorteados está um
time dirigido por Zagalo,
corre-se o grave risco de ver
o níquel cair em pé. -

DIA A DIA

O Ministro Nei Braga es-
tara em Curitiba no dia 28
para tratar de um assunto
diverso da política ou educa-
ção. Estará levando ao altar
sua filha Denise, que se casa
com o jovem Sérgio Amíl-
car.

O diretor do Teatro Mu-
nicipal, Sr. José Mauro Gon-
çalves, segue hoje à noite pa-
ra os Estados Unidos. A pau-
ta de contratações é vasta e ¦

variada.
O Marechal Alcyr de

Paula Freitas Coelho recebe
hoje na Assembléia Legislati-
va o título de Cidadão Bene-
mérito da Guanabara.

RODA-VIVA
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^^^^^^TSa7em comum • uTseSlo., Barbara Benton e Hufl Hefner

(Playboy) estão de casamento marcado para o fim do ano

r

O Governador Chagas
Freitas irá a Parintins, Ama-
zonas, no mês que vem, para
uma série de inaugurações
do campus avançado da Uni-
versidade do Estado da Gua^
nabara.

Charles Mingus adiou
para outubro a tournée que
faria mês que vem pelo Bra-
sil. Vai participar, primeiro,
do Festival de Newport.

O Sr. e Sra. Joaquim Ra-
mos estão convidando para
jantar dia 3.

JANTAR

Lúcia e Demostino Madu-
reira do Pinho receberam on-
tem para um simpático jan-
tar, reunindo um pequeno
grupo de amigos.

Entre os presentes, os
Srs. eSras. Eudes e Orleans
de Bragança, Ricardo Ama-
ral, Leonídio Ribeiro Filho,
Horácio Milliet, Fernando
Delamare, José Carlos Leal,
Gerard Larragoitti, Homero
Souza e Silva, Guida e Ma-
rianinho Marcondes Ferraz,
as Sras. Claudine de Castro,
Glorinha Sued, os Srs. Sérgio
Lacerda, José Paulo Moreira
da Fonseca e Paulo Fernan-
do Marcondes Ferraz.

BOLADAS DA COPA
• Enquanto o desentendimento
se restringia aos próprios jogadores
— os da defesa criticando os do
ataque, estes se queixando do
meio-de-campo, todos se culpando
mutuamente — as coisas com a Seleção
Brasileira ainda iam. ;
A tranqüilidade que faltava
dentro do campo podia ser encontrada
na fisionomia serena dos membros
da Comissão Técnica.

• Mas; agora as divergências
passaram também a dividir os próprios
membros da direção do Selecionado,
colocando em campos opostos,
por exemplo, o Sr. Antônio do Passo e
o técnico Zagalo. O primeiro
exige mudanças radicais e o segundo
é favorável basicamente à
manutenção do time como está,
admitindo apenas ligeiras modificações.

• Das reclamações ostensivas
de Jairzinho e César, passou-se aos
desabafos desesperados do
Sr. Antônio do Passo, que começa
a ver as coisas mais negras
que o adversário que o Brasil
enfrentará amanhã

Obra incompleta
• Pouca gente se dá conta de que a
Ponte Rio—Niterói é até hoje uma obra

por terminar. Detalhes importantes do

projeto original não foram completados,
como por exemplo a construção de
defensas (duques d'alba, na linguagem de
engenheiros) protetoras dos pilares,
prevenindo a possibilidade de
choques de navios.

Os pilares da Ponte permanecem
vulneráreis, pois, como em qualquer obra
desse gênero, foram feitos e calculados
para suportar tensões verticais, de cima

para baixo, mas jamais laterais.

As defensas são indispensáveis •

justamente para eliminar essa hipótese.
Dispostas ao redor dos pilares, aparam os
choques, mesmo os frontais,
amortecendo-os e impedindo que afetem
a estrutura da obra,

A possibilidade de uma trombada
de navio é evidentemente remota, mas não
ê impossível. Sem proteção, assim como
está, a Ponte ainda não é capaz de
oferecer a perfeição de segurança que se
exige para uma obra desse vulto.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAl

O professor Álvaro Simão
dos Santos Figueira, presi-
dente do Conselho Regional
de Medicina da Guanabara,
recebeu ontem o título de
Membro Honorário da Socie-
dade Brasileira de Oftalmo-
lògia.

A Sra. Heloísa Lustosa se-
guindo amanhã para Belo
Horizonte.

O Embaixador Miguel do
Rio Branco vai ser avô: sua
filha, Betty, está à espera da
cegonha.

"BALLET" NA SALA

A Sala Cecília Meireles
vai romper, em setembro,
uma antiga tradição: suas
portas serão abertas para o
Stagium, de São Paulo, que
apresentará, pela primeira
vez naquele palco, um espe-
táçulo de ballet.

A Sala vai receber, inclu-
sive, uma série de tratamen-
tos especiais, como ilumina-
ção e um fosso para orques-
tra, o que significa a entra-
da de vez no ballet em sua
programação.

POR Aí

O diplomata Raul de
Smandeck seguindo amanhã
para Manaus: vai filmar o
Festival do Folclore e apro-
veitar para terminar seu cur-
ta-metragem sobre arquite-
tura brasileira.

O ZumZum vai fechar pa-
ra reabrir dentro de alguns
meses como uma casa de
shows. A frente, Paulo Sole-
dade.

Iara e Roberto Andrade
chegam amanhã de Paris.

INGLÊS
AOS

SÁBADOS
NOVAS
TURMAS
7 às 10
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SALVYANO AUTOGRAFA
0 MITO EM ÁGUA E SAL

Venha curtir a sua nostalgia nessa sexta-feira

de bruxas, dia 21 de junho, das 20 horas em

diante, na livraria ENTRELIVROS, Rua Júlio de

Castilhos n.° 23-A, esquina com Av. N. S.

de Copacabana, quando Salvyano Cavalcanti

de Paiva estará autografando o seu endemo-

ninhado e sensual romance O MITO EM ÁGUA

E SAL (cujos cochichos a respeito estão identi-

ficando pessoas reais com os fantasmas sus-

citados) e que vai dar muito o que falar...

I!FM COMPANHIA EDITORA AMERICANA

=m
A França voltou a Teresópolis

m

50 variedades de Pinas
1000 combinações diferentes

Música so vivo
Barra da Tijuca

Amanhã o Vivará — O Res-
taurante "Top" da Zona Sul —

Receberá o Presidente do Ro-
tary Club da tijuca — Dr.
Egoerto R. de Andrade num
jantar fora de série. Manolo e
Eloi (Donos do Vivará) tijuca-
nos de Scol — fizeram um car-
dápio "TRE RAFFINEE" para os
Rotarianos da Tijuca. Vai «con-
tecer mesmo. C

. SINW -
O GOSTO
DO BOM
GOSTO y-

•"i '" ¦' ¦' ¦"»••

Recebemos
- faisõés de.caça.
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^iLIDÀDOR
v JJ.Rub da Assembléia.

LE COLIBRI
y Restaurante eBar

Autênticas delidas da cozinha francesa, desde a célebre
Soupe à 1'Oignon e o suculento Steak au Poivre até

a finíssimaMouise de Chocolat Excelente Carte de Vins
franceses e chilenos. E a França... novamente em Teresópolis.

33, Avenida Feliàano Sodré, 53
|n * • Edifício Seira Mar rjü
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um jantar quente;
você eela •_
RINCÃO GAÚCHO

ifltakk Rio-Niterói
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Juarez
Barroso

A' A
RETUMBANTE
INVASÃO DO

PÍER

¦m mtARCÃO e Robertão:

/l/f No que ãeu aâiar o empreendi-
J. f JL me7ito: li por aí no jornal que
o pier ãe Ipa7iema vai acabar, já está aca-
ba7ido. E o que deveria ser feito no verão
de 73, também 7ião foi feito 7io verão ãe
74, e 7io ãe 75 7ião vai âar mais. E fica ãe-
fi7iitivamente 7io sonho o 7iosso comanáo
contracontracúltural, que, numa manhã
âe sol, invadiria bravamente aquele ter-
ritório. Impávido coma7iáo, i7npo7ido sua'presença a partir do transporte do qual
desembarcaria 7ia Vieira Souto: um Sim-
ca Chambord a7narelo-kolynos, com um
grande escudo áo Vasco pregaáo no pára-
brisas (Flamengo já 7ião servia, está po- \
luião; só servia o Vasco, de torcida majo-
ritária na Mangueira, 7io Tuiuti; o time
ão Nélso7i Sargento). Então, rumaríamos
para o mar, co7n 7iossos calções estilo Joe
Frazier, você, Marcão, à frente, já co??t
seus 130 quilos, resultado de uma bem
pla7iificada dieta de 7nassas, conãuzi7ião
ao ombro a ca7nara ãe ar ãe ca7ni7ihão
para o lazer marítimo, Robertão co7n um
emplastro Sabiá 7ias costelas, eu com
mejii pentinho Flame7igo, lá atrás o An-
ãré 7iiagrelo, conduzindo a tralha: o iso-
por com cerveja, a bolsa com-os fra7igos
e as ba7ia7ias, a bola ãe borracha. Chuli-
pa e Bolinha, o casal de vira-latas, já cor-
riam na frente, Chulipa 7iaquele seu gin-
gado todo especial, de cadela que teve
?í?na pata quebrada num atropelamento.

A população local, atônita, abriria
espaço para nós, E na paisagem de sim-
gas, tangui7ihas, eventuais topless, bri7i-
cariamos de chute a gol, o André defen-
dendo todas, em quedas totais sobre a
areia, depois do que entraríamos nágua,
correndo e dando cambalhotas, espalhan-
do água, e você, Marcão, brincaria de ba-
leia, áeitado sobre a bóia de barriga para
cima, c7ispi7ido água para o alto, um 7iu-
trião objeto marinho.

Os 77iíni7nos detalhes pla7iejaãos,
amigos aderindo. Vários contribuiriam
com seus filhos menores de 12 a7ios e
7neio barras-pesadas, para aumentar a
confusão. Eu entraria co7n dois. Chulipa
e BoVniha molhados e passados 7ia areia,
sac7Ldiria7n o pêlo, duas baterias subur-
ba7ias bombardeando as representações
das mais diversas correntes de pensamen-• to, áo zen ao laca7iis7no.

Nada faltaria para o brilho da Í7icur-
são. Possivelmente, levaríamos até aque-
le 7iosso colega, fotógrafo, 7neio piãe, se-
gimâo áiziam, 7nas áeixa pra lá. O que
inièressaóá era aquela tatuagem, legíti-
ma, que ele ostentava no braço, inna co-
bra enroscaáa numa cruz. Ele iria como
acompanhante de sua própria tatuagem,
que faria tanto sucesso qua7ito a tua,
Marcão, desenhada no peito C07n Ü7ita a
prova dágua, wm coração, wna cobra
também e o slogan.- "Sou ãe Creusa".

À vista das ilhas Cagarras desfral-
daríamos O Dia, teste7niuiho de tragédias
menos complexas do que as discussões
circu7iáa7ites: puni! puni! pum! fuzilou
o maridinho. E a áo7ia Maria áo bote-
quim, a 7iossa guest star, e7itraria nágua
devagar, erguendo a barra do vestido,
7iovo traje ãe banho, enquanto o grosso
da tropa, reunido e?n torno ão toca-áis-
co âe pilha, ouviria não o Valáick Soria-
710, já tunstisaáo; mas o Olãair José, o
Nelson Ned, o Cavalo de Aço Interna-
cional.

Bo7n é que tudo seria feito se7n qual-
quer intenção provocativa. As possíveis
reações de estranhos não nos interes-
savam. Toda aquela teatralização âirigia-
se a Ürrí só espectador, aquele colega nos-
so, excelente sujeito, mas um tanto des-
lumbrado com o pier, com a nova civili-
zação que ele via brotar dali e 7ia qual
fazia o seu 7ioviciado. Ah, é assim? Pois
sofrerás o castigo áa nossa visita, terás
que reconhecer ãia7ite àe teus pares que
7ião és estranho ao Gra7iâe Rio, suporta-
rás a presença àos teus amigos áo povão.
E por, isso jâ chegaríamos 7ia praia gri-
tanâo o ?icmte dele: Fulano! Oi, Fulano! .
Como é, tu não aparece mais lá em Ra-
7nos?" E de 7iaáa adiantaria fazer que
7ião 7ios conhecia: a intimidade, de nossa
parte, dissiparia qualquer dúviáa. Se fu-
gisse, iríamos atrás. Ao lado dele faria-
mos fiu, fiu para cada garota que passas-
se, e, quanão uma ãe suas amigas (ana-
Usadas) parasse para um cumpri7nento
mais simpático, perguntaría7nos não
muito áiscretamente: "Como é, essa aí," 
já?" É, ficou no projeto. Também o Mace-
do Miranda, 7iosso discreto assessor, caiu
na bobagem de morrer, e talvez nem ti-
vesse graça fazer 7iaáa agora, quando ele
não está 7nais lá, no seu cantinho áa Ti-
jucá, àe onáe torceria pelo êxito áa mis-
são, áa qual participava em tantas suges-
toes preciosas; ele, compa7iheiro nas fan-
tasias co7n que compe7isávamos um coti-
áia7io sem muitos motivos para risos, pa-
ra não áizer de antialegria.
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«m 1817. Nas ruínas de uma dessas barragens,
crianças brincam hoje em dia

Parque do Lenheiro
UMA PROPOSTA

DE PAZ À
MÃE DE OURO

Belo Horizonte (Sucursal) —
Nas imediações de São João dei Rei,
a Serra do Lenheiro, que até 1835
empolgava com seus solares, tan-
quês, represas e minas de ouro os
viajantes europeus, foi de repente
abandonada e, não se sabe por que
maldição, desde esse tempo 'a Mãe
do Ouro tem reinado com pouco em-
baraço por entre ruínas, deixadas
pelo 

"homem à margem do riacho.
Nesse cenário histórico, onde se

pode ir facilmente da exaltação à
melancolia, mas sempre em meio
à rara beleza natural, arquitetos da
Escola de Arquitetura da Universi-
dade Federal de Minas Gerais,
apoiados nas pesquisas do escultor
Marcos Mazzoni, propõem seja cria-
do o Parque Turístico Serra do Le-
nheiro, para preservar sua vegeta-
cão singular e serem catalogadas,
cadastradas e reconstituídas as edi-
ficações ali existentes.

Afirma Marcos Mazzoni que o
Parque, tal como foi proposto, re-
presen ta uma nova idéia de turis-
mo conjugado com o reflorestamen-
to e a preservação de áreas verdes.
Seria eíe dividido em miniparques,
denominados Pousos de Flora, si-
tuados nos pontos de maior atração:
a cachoeira, as minas da Beta e da
Verga, a gameleira, a barragem e
outros.

A MÃE DO OURO

O viajante inglês John Luc-
cock, em suas Notas Sobre o Rio de
Janeiro e Partes Meridionais áo
Brasil, de 1817, descreve longamen-
te os jardins e vivendas das encos-
tas dá Serra do Lenheiro, onde se
extraía ainda o ouro.

Mais para baixo de um desses
solares, diz, "havia açudes e tan-
quês para peixes, com dispositivos
para aguada e alimento de animais.
Havia também nessa propriedade
ruínas de uma grande lavra de ou-
ro, com um dique e uma compor-
ta." Elé ficou especialmente intri-

gado por uma grande barragem, que
havia custado aos seus construtores
a fortuna, para a época, de 16 mil
libras esterlinas, irremediavelmen-
te perdida pelo erro de cálculo do
engenheiro:

— Ele construiu sua barragem
com perto de 30 pés de altura, 12
de espessura na base e seis no topo.
Mas as fundações haviam sido lan-
çadas com insuficiente solidez e co-
mo que a fim de amarrar a obra
toda, a fiada superior compunha-se
de pedras muito grandes, pesando
de duas a três toneladas cada qual
e ali colocadas com enorme despe-
sa. '• ¦

Segundo lhe disseram, a estru-
tura pesada rompeu na base quan-
do se encheu a represa pela primei-
ra vez.-

Outro viajante, Richard F. Bur-
ton, conta que as desventuras dos
mineradores persistiam em 1830.
Uma maldição, talvez, da Mãe do
Ouro, "um gênio encantado que pro-
tege os tesouros virgens" — expli-
ca. "E' antes extravagante que mal-
dosa, mas às vezes faz um assissínio^
zinho" — escreve no seu livro Via-
gens aos Pla7ialtos do Brasil.

Um dos maiores perdedores foi
a St. John dei Rey Mining Compa-
ny Ltd., criada em abril de 1830 pa-
ra explorar o ouro da Serra do Le-
nheiro:

Em agosto de 1830 abriu-se"uma vala horizontal ao ar livre, la-
deada nos dois flancos por obras de
cantaria em direção leste do riacho
— descreve Richard Burton as pri-
meiras atividades da empresa. —
Revelou-se o filão principal, en-
quanto o seu curso cortava os veios
transversais, abaixo da profundida-
de atingida pelos primeiros mine-
radores.

A empresa ergueu represas
para assegurar a lavagem durante
a seca, casas de moradia, armazéns,
escritórios e outras obras externas.

Os trabalhos porém não fo-
ram satisfatórios e, em 1835, depois

de. haver sofrido um prejuízo de
26 287 libras esterlinas, o Sr. Her-
ring (o administrador) mudou-se
para o Morro Velho. Assim termi-
nou em São João a idade, de ouro
n.° 2, e desde esse tempo, a Mãe do
Ouro tem reinado com pouco em-
baraço — conclui o viajante inglês.

RUÍNAS GRANDIOSAS

O professor de Urbanismo da
Escola de Arquitetura da UFMG,
arquiteto Radamés Teixeira da Sil-
va, afirma que constituem prova de
vigor os vestígios das lavras ¦ de ou-
ro, os alicerces dos solares erguidos
na Serra do Lenheiro e as ruínas de-
barragens "cujas proporções ilus-
tram a operosidade semelhante ou,
em certo grau, superior à das civili-
zacões mais desenvolvidas da épo-
ca?'

Acha que um Parque Turístico,
além de preservar sua vegetação
singular e a cristalinidade de suas
águas, criará condições ambientais
"indispensáveis à recuperação da
fauna e da flora, bem .como para
catalogar, cadastrar e reconstituir

ou preservar as edificações ali exis-
tentes."

 Podem se dispor ali, lado a
lado. em proporções que a paisagem
venha a exigir, a inflorescência
branca das pitangueiras, o lilás das
quaresmeiras, o rosa das paineiras,
sucedidos pelas sapucaias e os ipês

i diz gIg.
Outro professor da Escola e di-

retor do Arquivo Público Mineiro,
arquiteto Ivo Porto de Meneses,
opina ser indispensável a criação
também de um Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Munici-
pai em Sao João dei Rei, para. a pre-
servação de' seu "valioso acervo de
arte, criada ou natural."

O arquiteto Sidnei José Portela,
ao apoiar a idéia de Marcos Mazzo-
ni, cita um trecho da Carta de Ate-
nas: "A cidade, à medida que crês-
ce, vai devorando as superfícies ver-
des limítrofes, onde existiam as cin-
tas verdes sucessivas. Este afasta-
mento cada vez maior dos elementos
naturais aumenta em proporção di-
reta a desordem da higiene e afasta
os elementos indispensáveis aos se-
res vivos: sol, espaço, vegetação."
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A criação do
Parque Turístico
Serra do lenheiro
é a solução
proposta para
preservar uma das
mais belas
regiões de Minas,
ligadas ao ciclo
do ouro

OS VENTOS QUE. CANTARÃO

COM O CORO DOS PAMPAS
Porto Alegre (Sucursal) — "O

Concurso áe Corais da Guanabara,
que o JORNAL DO BRASIL e o>
RÁDIO JORNAL DO BRASIL pro-
movem pela quarta vez, é uma ini-
ciativa esplêndiàa porque favorece
a prática áo ca?iío coral, que é a
base áa viáa musical áe um povo,
e além áisso obriga o cultivo âe um
repertório sério."

A opÍ7iião é áo compositor gaú-
cho Bruno Kiefer —- autor âe 80
obras — que musicou para coral a
quatro vozes o poema Quando os
Ventos Chegarem, âe Carlos Nejar,
wna áas peças âe confronto áo IV
Concurso âe Corais áa Gua7iabara.

SIMPLICIDADE

— Quando os Ventos Chegarem
é uma peça si7nples, em que pro-
curei atenâer às características áo
certame, explieg. o compositor.
"Levei 15 âias para executá-la por-
que, além áe trabalhar com calma,
procurei eliminar qualquer aspecto
regionalista no proãuto final."

Bru7io Kiefer compõe profissio-
nalmente desde 19fí4, embora tenha
c.o7icluído o curso áe flauta em 1948
e em seguiâa a disciplina de com-

posição, co7n o prof. È7iio Freitas
de Castro. "Eu demorei a me ãeci-
âir por um trabalho mais profissio-
nal porque não é fácil viver quase
só ãe música eruâita."

No entanto, o compositor não
se queixa áos resultaâos âo traba-
lho criativo realizaâo, que inclui
pecas para orquestra sinfônica, co-
rai, piano, canto e música âe ca-
mara. Já teve obras apresentaâas
em Buenos Aires e rece7itemente, a
peâião, enviou para a Dinamarca
três pecas para barítono, baseaãas
7ios poemas Vem o Vento, âe Carlos
Nejar, Quem me Dirá Quem Sou,
âe Fernanâo Pessoa, e Elegia, âe
Ribeiro Couto.

Em j7ilho, ele estará represen-
taâo no Festival âe Ouro Preto com
iun ciclo de canções para barito7io,
deâicado a Elááio Perez Gonçalves,
e em setembro terá aprese7itaâa pe-
Ia Orqitestra Si7ifÔ7iica âe Porto
Alegre e coral sua composição Cam-
peadores, ai7iâa inèâita.

Atualmente, Bruno Kiefer di-
vide seu tempo compondo c lecio-
7ianâo no Instituto de Artes da Uni-
versidaâe Feãeral áo Rio Grande
âo Sul e na Universidade Federal dc
Santa Maria.
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Bruno Kiefer compôs Quando os Ventos Chegarem,
a peça de confronto para coro misto juvenil

a

INSCRIÇÕES
As inscrições para o IV Concurso de

Corais da Guanabara estão abertas até
20 de setembro, devendo serem feitas

pessoalmente pelos regentes dos conjun-
tos na Gerência de Relações Públicas do
JB (Av. Brasil, 500 - 2." andar) ou nas
sucursais de São Paulo (Av. São Luís, 170
- loja 7), Salvador (Rua Chile, 22 sala

1602/6), Brasília (Setor Comercial Sul,
Quadra 1, Bloco 1, Edifício Central,

grupo 602), Belo Horizonte (Av.
Afonso Pena, 1500 - 7." andar), Recife

(Rua Sete de Setembro, 42 - 8.8 andar)

e Porto Alegre (Av. Borges de Medeiros,

915 - conjunto 403/4). •
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Laís de Sousa Brasil

É hora de brigar pela música brasileira
>*• __ J- FDINO KRIEGER

"Se toãos os pianistas
brasileiros fossem âevotaãos
à sua música como Laís âe
Sousa Brasil, esse país se tor-
naria a capital musical âo
munâo" — escrevia um jor-
nai americano a propósito
ãas suas apresentações nos
Estados Uniâos, em fins ão
ano passaão, quanâo reali-
zou conferências . e recitais
sobre música brasileira em
Milwaukee e atuou como so-
lista âa Orquestra Sinfônica
âe Chicago, num programa^
inteiramente âeáicaão à mu-
sica âe Camargo Guarnieri,
que foi também o regente.

Sentinâo o granâe inte-
resse pela música brasileira,
em suas viagens âe concer-
tos pela Europa e os Estaãos
Uniâos, nos últimos cinco
anos, Lais ãe Sousa Brasil âe-
ciáiu lutar contra a inâife-
rença e o preconceito que a
nossa música enfrenta aqui:
"Deciâi assumir o que quero
fazer, e ter coragem âe sair
âa rotina, ão comoãismo âos

programas que.âão IBOPE,e
fazer um trabalho conscien-
te âe ãivulgação âo que é
nosso. E porque realmente
acréâito na música brasileira
é que resolvi comprar essa
briga. Não para ser rotulááa
ãe pianista que só toca a nos-
sa música, pois sinto neces-
siâaâe âe me realizar tam-
bém no repertório universal.
Mas porque ucho que um ar-
tista não âeve ser um aliena-
âo: âeve conhecer e âivulgar
aquilo que temos âe melhor,
e que é tão bom quanto o que
vem ãe fora. E, com isso, aju-
dar a derrubar um precon-
ceito que. as próprias institui-
ções musicais daqui alimen-
iam, em lugar ãe combater".

É com esáa âisposição que
ela vai se apresentar hoje à
noite, no auãitório âo DER
(Aveniâa Presiâènte Vargas,
1100), tocanâo exclusiva-
mente obras âe Villa Lobos e
Camargo Guarnieri. O reci-
tal é promoviâo pelo Depar-
tamento âe Cultura, com en-
traáa franca.
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Laís: falta infra-estrutura para nossa música

O nome de Laís de Sousa Bra-
sil é um dos mais conhecidos, 'não'
só por suas qualidades técnicas e;
sua sensibilidade artística, que a
critica . daqui e de fora tem, lou-
vado- com freqüência, mas também
por essa disposição de ir além da
rotina, que marca a personalidade
do verdadeiro artista. Já em 1958,
ela estreava no Brasil os Quatro
Temperamentos de Paul Hinde-
mith," sob a regência do próprio
autor, que nos visitou pouco antes
de morrer. Mais recentemente, es-
treou também ó Concertino para
piano e orquestra de Werner Hen-
ze, compositor contemporâneo ale-
mão, em concerto da OSB dirigido
por Gerd Albrecht, atual diretor
da Ópera de Berlim. E nos últi-
mos 10 anos, ela tem estreado, em
cada temporada, uma obra nova
de Camargo Guarnieri, cujo Con-
certo N.° 5 apresentou no I Fes-
tlval de Música da Guanabara, em
1969, ede cujo Concerto NP 4 se-
rá solista ainda este ano, com a.
Osquestra Sinfônica Nacional.

O brinquedo
da música

Carioca de nascimento, Lais
teve os seus primeiros contatos
com a música através das bandi-
nhas rítmicas do curso de inicia-
ção musical de Naide e Antônio Sá
Pereira, na Escola de Música. To-
cava triângulo e caixa, e sonhava
ser uma grande .percussionista.
Quando se formou a Orquestra In-
fantil da Escola, pediram que Sá
Pereira Indicasse um aluno de ini-
ciação para tocar os instrumentos
de percussão na orquestra. Lais foi
escolhida e senjiu realizar-se o seu
sonho infantil. "Mas depois deu
inveja dos pianistas que tocavam
como solistas da orquestra, e tro-
quei o triângulo e os pratos pelo
teclado do piano." Fez o curso da
Escola com Guilherme Fontainha
e foi à Europa como titular da Me-
dalha de Ouro de sua turma. Estu-

. dou em Viena com Seidlhofer e
aprendeu muito na Itália com um
velho violinista, Argeo Andolfi, que
interessou-a na vivência da mú-
sica.

Campeã dos concursos juvenis
da época, começou a atuar como
solista desde os seis anos. "Por um
lado foi bom, porque desde cedo
aprendi a não ter medo do públi-
co. O problema foi passar da fase
de. menina para a fase adulta —
que está começando de fato ago-
ra. No principio, eu brincava de
música. Depois, a música era uma
festa, uma curtição, com muito exi-
bicionismo, festinhas, presentes,
elogios aos cachinhos louros... _E
aquele cuidado com as mãos: não

podia fazer outra coisa que não
tocar piano. Então, cresci não sa-
behdo .fazer mais nada..Hoje é que
sei que posso fazer outras coisas,
fora da música. Mas sei também
que faço música, porque escolhi;
porque é isso ò que quero fazer. So
agora sinto que posso assumir cons-
cientemente o que faço — e isso é
o que me dá coragem pára ter ati-
tudes e' até para comprar certas
brigas, como essa da música bra-
sileira, por exemplo."

A lição do
velho mundo

"Quando estudavu. na Escola
de Música— continua Laís — há-
via um regulamento, que deve exisr
tir até hoje: todo aluno devia
aprender uma peça brasileira para
tocar nos exames de fim de ano.
Então a gente escolhia a que des-
se menos trabalho é estudava só
para isso. Por volta de 1960 fui ã
Europa, com prêmio de viagem, e
lá começou a me dar uma treme-
deira: comecei a perceber que tu-
do o que fazia aqui era sem matu-
ridade, sem profundidade.

Eu estava multo naquela de
menina-prodigio. Lá a coisa era
bem diferente: a gente ia a um
concerto e via gente comum, em-
pregadas domésticas, gente do po-
vo, ouvindo música em pé, acom-
panhandò a música com um res-
peito total. Tomei um tremendo
susto: eu é que era musicista, e no
entanto aquela gente me ensina-
va a respeitar a música, ouvindo
duas horas de um concerto depois
de um dia de trabalho. Para eles,
a música não era uma brincadér-
ra: era uma necessidade. Voltei
niuito impressionada, sentindo a
minha responsabilidade perante à,'
música. E entrei em crise. Cheguei
mesmo a pensar em desistir."

A mão do mestre
"Foi então que tive a sorte de

encontrar a ajuda providencial de
Camargo Guarnieri. Contei a ele
os meus problemas de consciência,
a minha hesitação. Ele me com-
preendeu, me incentivou muito, e,
mais que Isso, mostrou confiar em
mim como artista: começou a me
dar obras suas para estudar e pa- .
ra estrear, me orientou e me en-
sinou muita coisa sobre a música.
O Camargo Guarnieri foi a ponte
entre aquela fase de menina pro-
digio e a fase madura de agora.
Por isso, sou muito grata a ele —
também porque descobri assim a
música brasileira.

Comecei então a Incluir um
número sempre maior de obras de
autores brasileiros nos programas
que propunha para os concertos no

exterior. E descobri também que
me sentia muito mais gratificada
quando escolhiam aqueles que ti-
nhàm um número maior de música
brasileira. Tocava realmente com
prazer e vibrava quando as pessoas

-vinham me procurar, depois do
. concerto, querendo saber mais da

nossa música. As vezes me cria-
vam situações embaraçosas, quan-
do pediam'gravações e o nome dos
editores das músicas que eu havia
tocado. Como é que eu podia ex-
plicar a eles que aqui a música
brasileira não é gravada, e que. os
intérpretes estudam* as obras len-
do simples manuscritos?.

Claro que eles tinham dificul-
dade em compreender isso, pois
lá é totalmente diferente. No ano
passado, em Milwaukee, fiz pales-
trás e recitais de música brasilei-
rá, dentro de uma programação
universitária dedicada á música
das Américas. Uma das obras pro-
gramadas foi uma composição de
um jovem americano, ainda desço-1 nhecido, que recebia a sua estréia
pela Orquestra de Milwaukee, (por-
que lá as' orquestras fazem quês-
tão de estar em dia com a música
do país). Antes do concerto, o
maestro fez questão de falar, sobre
a composição, procurando interes-
sar o público na nova obra. E, no
dia seguinte, a peça era gravada
em disco?

Preconceito
Enquanto Lais falava, pensa-

vamos no que borre tão frequen-
temente aqui: uma peça brasileira
é incluída num prcgrama de con-
certo em obediência a um dispo-
sitivo legal, mas na hora da exe-
cução é retirada,por qualquer "mo-
tivo de força maior." Isso áconte-
ceu ainda no sábado último, quari-
do uma composição de Willy Cor-
rea de Oliveira, incluída no progra-
ma da OSB, deixou de ser exe-
cutada."Sinto que há aqui um precon-
ceito generalizado contra' a nossa
música — insiste Laís — um pre-
conceito que começa nas próprias
instituições musicais., até mesmo
oficiais, e se estende, naturalmen-
te, aos intérpretes e conseqüente-
mente ao público, que não pode
adivinhar, está claro, o valor da-
quilo que não conhece. E que fica-
ria conhecendo'e apreciando, se os
meios de comunicação de nosso
tempo — o rádio e a TV — fossem
mobilizados nesse sentido. Porque
não basta que os intérpretes se in-
teressem, que façam pesquisas ex-
tenuantes para encontrar obras-de
autores nacionais, já que náo são
editadas, e que todo esse esforço
se limite depois a • uma ou outra
apresentação a portas fechadas.

EDINO KRIEGER

O que todo mundo conhece ho-
je é aquilo que o rádio e a TV le-
vam até a sua casa. Mas a música
clássica, e principalmente a músi-
ca brasileira, quem quiser conhe-
cer que vá às salas de concertos,
quando há. Então é ridículo falar-
se, como multa gente fala, que es-
sa música só interessa a uma eli-
te, quando o grande público ja-
mais tem oportunidade de conhe-
cê-lá através do rádio e da TV;
que são os grandes auditórios da
nossa época. Alguns programas co-
mo o Primeira Classe, da RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, e os Co?icer-
tos para a.Juventude, da Rádio
MEC e TV Globo, são exceções
multo honrosas, verdadeiros oásis
no deserto da programação do rá-'
dio e da TV."

"Outra prova <le preconceito
contra a música brasileira — acres-
centa Laís — é que os artistas que
se dedicam ao repertório nacional
não são olhados còm bons olhos por
muitas organizações musicais. Eu
mesma tenho sentido isso. Tenho
em meu repertório 11 Co;tceríos de
autores internacionais e sete de
brasileiros. Pois bem: a única or-
questra que se interessa pelo meu
repertório é a Sinfônica Nacional.

Infra-estrutura
"O que está faltando iui —

conclui Lais de Sousa Brasil — é
uma infra-estrutura para a nossa
vida musical. E um passo impor-
tante nesse sentido acaba de ser
dado, com a determinação do Mi-
nistro Nei Braga de criar um Ins-

. tltuto Nacional -da Música, que re-
presente para a música o que o
INC é para o cinema ou o INL
para o livro. Com o INM, a música
em geral e a música brasileira em
particular poderão ter uma divul-
gação racional e sistemática, pode-
rão alcançar uma verdadeira popu-
laridade, que não é a desses espe-
táculos gigantescos, dispendiosos e
apelativos que o DAC está promo-
vendo, em que a música não é o
essencial, e que para mim são de
fato uma antidivulgação da músi-
ca. Em lugar disso, seria mais pro-
dutivo que se promovessem a edi-
ção e gravação da música brasi-
leira e que se mobilizassem os
meios modernos de comunicação
na sua divulgação, para que a mú-
sica se tornasse um acontecimen-
to normal no cotidiano das pes-
soas.""Somos uma superpotência em
muitas coisas — arremata Lais de
Sousa Brasil — inclusive em ma-
teria de pianistas. Não se justifi-
ca, portanto, que continuemos sub-
desenvolvidos na divulgação da
nossa música."

J

Paulo Autran e Morineau

1.

V

UM ELO SHAKESPEARIANO
ACYR CASTRO

São Paulo (Sucursal) — "O nosso
teatro enfrenta séria crise, mas acre-
dito que isto seja até fecundo, des-
de que a gente compreenda que o
essencial é motivar o público e não
massificá-lo, procurando uma comu-
nicação com'a platéia." Quem faz es-
ta afirmação é. o ator Paulo Autran
que ensaia" em São Paulo Coriolanp,
de Shakespeare, para a estréia dia 20
no Teatro Municipal de Santo André,
iniciando uma programação nacional
que inclui São Paulo (Teatro Muni-
cipal dos dias 1 a 7 de julho), Curi-
tiba ma segunda semana de julho),
Rio (Teatro Municipal, a partir do dia
23) e Brasília. Em agosto o espeta-
culo será visto no Teatro do Palácio
das Artes de Belo Horizonte. Anima-
do com a perspectiva de atingir
grandes audiências, Paulo Autran ga-
rante que apesar da crise o teatro
recebe um público constante, ainda
que não haja "uma platéia habitual,
como ocorre na Europa, sabendo-se
também que em Nova Iorque a maior
parte da platéia é composta de tu-
ristas."

O ator que com 51 anos possui
uma das carreiras mais refrulares do
Brasil — quase uma centena de pe-
ças montadas — dedica-se ao teatro
desde 1950. "Num irresistível -impul-
so", desprezou o diploma dc advoga-
do em favor da encenação de Um
Deus Dormiu Lá em Casa, de Gui-
lherme de Figueiredo, ao lado de Tò-
nia Carrero. Detentor de praticamen-
te todos os troféus dados "à melhor
interpretação", inclusive no exterior
(um festival internacional em Buenos
Aires, em 1960, concorrendo com ato-
res como Jean Villar), Autran deci-
diu-se por um texto shakespeariano,
que traz de volta a atriz franco-bra-
sileira Henriette Morineau.

As razões
de uma escolha

— Do repertório de William Sha-
kespeare — afirma Paulo Autran —
Coriolano talvez seja a peça mais
despojada, seca e também a mais du-

ra, sem tiradas retóricas ou grandi-
loquentes. Não tem os tradicionais
monólogos e é basicamente moderna,
quer pelo assunto, quer pela forma
de expressá-lo. Não há o sobrenatu-
ral, nem os fantasmas e as visões tão
correntes na dramaturgia do poeta
inglês.

A ação se desenrola na Roma An-
tiga. nos idos da implantação da Re-
pública, época de abertura dos deba-
tes em torno dos fundamentos práti-
cos da Democracia. Segundo Autran,
a direção de Celso Nunes "foge do
formallsmo acadêmico e de qualquer
distorção pop, que somente deturpa-
riam o objetivo do autor. A peça é
um documento que a cada dia se
atualiza, na medida em que equacio-
na as chaves da arte-ciência de bem
governar os povos".

O original literário foi traduzido
pelo próprio Paulo Autran e por Pau-
lo Pontes, que procuraram minimizar
o fraseado clássico a ponto de torna-
lo funcional ao pensamento dos nos-
sos dias, porém evitando "modificar
a estrutura tragi-poemática do tex-
to". Porque, lembra Paulo Autran, a
fuga ao gênio verbal de Shakespeare,
"por incompetência ou medo da poe-
sia, eqüivaleria tão somente a-trans-
formar a tragédia de origem naquilo
que ao próprio poeta soava como sen-
do "um conto, narrado por um bobo,
cheio de barulho e fúria e que não
quer dizer nada".

Motivos
da volta

Há três anos sem pisar num palco,
Henriette Morineau atribui este retor-
no à materializáção de um milagre.

— Afastei-me — diz ela — por
morte de meu marido e, para ser
honesta, porque o teatro a meus olhos
sempre significou bom texto e boa in-
terpretação. Ninguém me convence
que a verdade teatral consiste no me-
ro virtuosismo de realizadores sensa-
cionalistas, como se tudo se limitasse

• ao foguetório pirotécnico de quem
busca separar a teatralização do ato
autêntico de recriação da vida.

Durante os últimos 30 dias, Ma-
dame Morineau está se dedicando a
severos ensaios diários de exercícios
corporais e a um miflucioso estudo da
peça, uma experiência que descreve
como fascinante e que a obrigou a
reavaliar a sua decisão de abando-
nar o teatro.

— Voltei precisamente por não
agüentar ouvir falar da morte do
teatro. O meu retorno simboliza aque-
Ia materializáção acalentada nos so-'
nhos suburbanos de Miguel Pereira,
onde me refugiei após as apresenta-
ções de Frank Sinatra 4915, no Copa-
cabana Palace, meu último espeta-
culo. E além' do mais, o repouso do
guerreiro é na frente de batalha e
sei que vou morrer representando. Por
isso nem hesitei ao receber o telefo-
nema — convite do Paulo. Foi em fe-
vereiro, antes do carnaval. Já pen-
sou? Eu voltando ao verdadeiro tea-
tro, revivendo o que me lembrou cer-
ta vez Louis Jouvet. Dizia ele que
havia em mim uma predestinação, al-
go além da vocação ou do puro des-
tino.

Morineau chegou ao Brasil com o
elenco de Louis Jouvèt, que excursio-
nava pela América Latina. Aprenden-
do o português na leitura diária dos
jornais, fundou a sua própria, com-
panhia em 1946, os Artistas Unidos
que durante 14 anos marcaria o de-
senvolvlmento teatral brasileiro. A
presença de Henriette Morineau no
teatro do Brasil começou a se fazer
sentir em 1944 quando dirigiu (e tam-
bém representou) na Companhia de
Bibi Ferreira. Participou em 1948 da
fundação do TBC, atuando no mono-
logo de Jean Cocteau, A Voz Humana.
Na década de 60 atuou com o Grupo
Oficina.

 Não conheço nenhuma outra
atriz — afirma Paulo Autran — que
reúna tantas condições de reacender
a chama shakespeariana em nossos
palcos. Nem foi à toa que a Presiden-
cia da República, no Governo do Ma-
rechal Eurico Gaspar Dutra, outorgou
a Morineau a Comenda, no grau de
Cavaleiro, da Ordem Nacional do Cru-
zeiro do Sul.
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SEEVICO COMPLETO
Cinemas
ESTRÉIAS
LUA-DE-MEL DE ASSASSINOS (Ho-
naymoon Killers), de Leonard Kastle.
Com Shirley Stoler e Tony Lo Bian-
co. Cinema-1 (Av. Prado Júnior,
286): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
inos). Baseado na carreira crimino-
sa de Martha Beck e Raymond Fer-
nandez, eletrocutados em 1951. Na
trilha sonora, música de Mahler.

O MARIDO VIRGEM (brasileiro), de
Saul Lachtermocher. Com Sandra
Barsotti, Perry Salles, Elza de Cas-'
tro, Célia Biar. Melro-Copaeabana
(Av. Copacabana, 749 - 237-9797):
14h, 15h40m, 17h20m, 19h
20h40m, 22h20m. Sáb., sessão à
Oh20m. Melro-Boavisla (Rua do Pas-
seio, 62 - 222-6490), Metro-Tijuc»

(Rua Cde. de Bonfim, 366 — . . . .
248-8840), Central (Niterói): 14h, ....
15h40m, 17h20m, 20h40m, 22h20m.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54): 15h40m, 17h30m, 19h20m,
21hl0m. (18 anos).

Comédia que se situa bem no
ciclo erótico. Roteiro armado numa
linha comercial, mas sem as situa-

ções gratuitas tão freqüentes no gê-
nero. (E.A.)
CONVÍVIO AMOROSO (Dosei Didai),
de Nariyuki Yamane. Com Yumi
Kaoru e Masami Oki. Osaka (Rua
Maior Ávila,, 455): 15h, 17h, 19h,

21h. Sáb. e dom., 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Japonês. Até

quarta-feira. j .

AMARGO DESPERTAR (Una Brev»
Vacanza), de Vittorio de Sica. Com
Florinda Bolkan, Renato Salvatori,
Daniel Quenaud e Adriana Asti.
Italiano. Arl-Copacabana (Av. Copa-
cabana, 759 (235-4895): l4h, lóh,

18h, 20h, 22h. Império (Pça. Mal.
Floriano, 19 - 224-5276): 13h45m,
15h50m, 17h55m, 20h, 22h05m. (18
anos). Drama premiado com o Da-
vid de Donatello F.uropeu no Festi-
vai de Taormina.

Profunda humanidade em ca-
da gesto, em cada detalhe fazem
desse filme um programa obrigaló-
rio para quem aprecia a obra de

De Sica. Florinda em boa atuação
como uma operária que descobre os

prazeres essenciais da vida, duran-
te uma licença para tratamento de

saúde. (E.A.)

OS ANJOS TAMBÉM COMEM FEI-
JÃO (Evan Angel» Ea» Beans), de
E. B. Clucher. Com Giuliano Gem-
ma, Bud Spencer e Robert Middle-
ton. S. Luiz (Rua do Catete, 315 —

225-7459), leblon (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 

227-7805): 13h30m, 15h40m, 17h
50m, 20h, 22hl0m. Plaza (Rua do
Passeio, 78): Hh20m, 13h30m,
15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m.
Carioca: 15h40m, 17h50m, 20h, . . .

22hl0 m(.10 anos). A partir de do-
mingo, no Rosário.

• O diretor e um dos atores

(Bud Spencer) da série Trinity numa
comédia entre gangslers, na Nova

York dos anos 20. Filme banal, mui-

to distante do desejado humor sa-

tirico. (E.A.) J^,

..A VERDADE PROIBIDA (Defensa d»
Savoir), de Nadine trintignant.
Com Jean-Louis Trintignant, Ben-
nadette Lafont e Michel Bouquet.
Francês. Palácio (Rua do Passeio, 38
— 222-0838): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. Capri (Rua Voluntários da Pá-

tria, 88): 18h, 20h, 22h. Sáb. e

dom., a partir das lóh. Rosário:
17h, 19h, 21h. Sáb. a partir das
15h. (18 anos). No Rosário, até ama-
nhã. Defendendo uma prostituta,
um advogado faz descobertas que
ameaçam a reputação de um político
de prestígio.

• A velha fórmula do filme po-
licial de mistério com dois novos
enfeites: um político de direita no
lugar do chefe da quadrilha, um
coniunto de personagens altamente
emotivos. (J.C.A.). p

HOMENS EM CHAMAS (Tht Medi-
terranean in Flames), da Dimis
Dadiras. Com Costas Precas, Costa»

Karras, Olga Politou • Sophía Rou-
bou. Grego. Rio (Pça. Saens Pena):
14h, lóh, IBh, 20h, 22h. Pathi

(Pça. Mal. Floriano, 45 - 224-6720):
12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Para-
rodos: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Mauá: 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).

• Drama em torno da reslstên-
cia grega à ocupação alemã, durante
a Segunda Guerra Mundial. Sem

nenhum interesse. (E.A.). .„

O ATAÚDE DO MORTO VIVO

(The living Dead), de Gordon
Hessler. Com Vincent Price, Chris-

topher Lee/ Alastair Williamson -e

Hilary Dwyer. Pax (Pça. N. Sra.
dá Paz), 14h lóh, 18h, 20h,
22h. Lagoa Drive-ln Av. Borges de

Medeiros, 1 426 - 227-6686): . . .
20h30m, 22h30m. Bruni Flamengo

(Praia do Flamengo, 72): 18h, 20h,

22h. (18 anos). Terror inglês. No
Lagoa Prive In, até quarta-feira.

O ANJO NEGRO (brasileiro), de Jo-

sé Umberlo. Com Mário Gusmão,
Eliana Tosta, Roberto Maia. Roma-
Bruni (Pça. N. Sa. da Paz), Bruni-Ti-

jucá: 14h, 15h40m, 17h20m, 19h, ...

20h40m, 22h20m. Tüuca-Palace: 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
• Uma confusa visita de um

diabo negro a uma família classe
média (ele juiz de futebol, ela cega

e paralítlca) para conceber urn^no-
vo anticristo, à maneira do bebê de

Rosemary. (J.C.A.).

CONTINUAÇÕES
NO MUNDO DE 2020 (Soylen»
Green), de Richard Fleischer. Com
Charlton Heston, Leigh Taylor-Young,
Chuck Connors, Joseph Cotten. Ame-
ricano. Roxy (Av. Copacabana, 945
— 226-6245): Vitória (Rua Senador
Dantas, 45-A - 242-9020), Icarai

(Niterói): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
América (Pça. Saens Pena): lóhlOm,
18h05m, 20h, 22h. Santa Alice: 17h,
19h, 21h, sáb. e dom., 15h, 17h,
19h, 21h. (14 anos).

• Curioso filme de ficção cien-
tifica, com elementos de policial
e de premonição ecológica. (E.A.)

EMISSÁRIO DE MACKINTOSH
(Tht Mackintosh Man), de John
Huston. Com Paul Newman, Domi-
nique Sanda e James Mason. Odeon

(Pça. M. Ghandi, 2 - 222-1508),
Rian (Av. Atlântica, 2 964 — ... .
236-6114), Pirajá (Rua Visconde
de Piraiá, 303 - 247-2668). -

Éden." (Niterói), Tiiuca: 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. — Madureira-

(Ru8 Dagmar da Fonseca, 54): 15h,
17h, 19h, 21h. Petrópolis: 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. (18 anos)

Muito bom thrillar dentro das
características de John Huston, va-
lorizado por um acento hitchcockia-
no. (E^)

UIRA, O ÍNDIO EM BUSCA DE
DEUS (brasileiro), de Gustavo Dahl.
Com Ana Maria Magalhães e Êrico
Vidal. Eslúdio Tijuca (Rua Desembar-
gador Isidro, 10): 14h, 15h40m, 17h
20m, 19h, 20h40, 22h20m. (14
anos). Baseado .em história ve-
rídica pesquisada e relatada pelo
antropólogo Darci Ribeiro. Prêmio
Margarida de Prata, da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.

Depoimento importante sobre
o confronto/desencontro do civiliza-
do com o índio, com uma forma do-
cumentária deliberadamente despo-

jada, evitando o emocionalismo.
(E.A.)

A RAINHA DIABA (Brasileiro), de
Antônio Carlos Fontoura. Com Mil-
ton Gonçalves, Odete Lara, Stepan
Nercessian, Nelson Xavier, Iara Cor*
tos, Wilson Grey. Caruso (Av. Copa»
cabana, 1362 - 227 3544), Comodoro
(R. Hadock Lobo, 145): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Copacabana (Av. Cr*

pacabana, 801, 255-0953): lóh, 18h,

(18, anos). No Niterói, até amanhã, A

partir de domingo no Politeama,
leopoldina, Alameda e Cachambi.

• Um policial seguro, d» exce-
lente ambientação, com o qual Fon-
toura reafirma o equilíbrio de seu
Copacabana mt Engana. (E.A.)

REAPRfSENTAÇOES
ANJO LOIRO (brasileiro), de Alfre-
do Sternheim. Com Mario Benvenut-
ti. Vera Fischer e Célia Helena. Co-
ral (Praia de Botafogo, 320), Caxias,
S. José (São Gonçalo), Matilde e
Caiçara (Bento Ribeiro). A partir
das 14h. (18 anos).

Sem nenhuma intenção de
imitar O Anjo Azul, Sternheim fez
um filme bastante interessante que,
sem dúvida, teria outro fôlego sem
os cortes que sofreu. (E.A.)
OS DEZ MANDAMENTOS (The Ten
Commandments), de Cecil B. de
Mille. Com Charlton Heston, Yül
Bryriner, Edward G. Robinson. Su-

per-Bruni-70 (Rua Vise. de Pirajá,
595 - 287-1880): de 2a .a óa., 16h
e 20h, sáb. e dom., 12h, lóh, 20h.
(Livre).

S. BERNARDO (brasileiro), de Leon
Hirszman, Com Othon Bastos, Isa-
bel Ribeiro e Nildo Parente. Esíú-
dio-Paissandu (Rua Senador Verguei-
ro, 35 — 265-4653(: 14h, lóh, 18h,
*0h, 22h. (18 anos).

O cinema brasileiro se rea-

próxima da verdade candente de Vi-
das Secas, de Nelson Pereira dos
Santos, com mais esta versão fiel de
uma obra de Graciliano Ramos.
(E.A.)
CARTAS ANÔNIMAS (Le Corbeau),
de Henri Georges Clouzot. Com
Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pier-

re Larquoy, Michelln» Francey. Ci-
nema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 — j
247-8900): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Onda de cartas anônimas

perturba a vida de uma pequena
cidade francesa, provocando até sui-
cídios. Título brasileiro do primei-
ro lançamento: A Sombra do Pavor.

Um dos melhores filmes de
Clouzot, com excelente elenco.

(E.A.)

UMA JOVEM TÃO BEIA COMO EU

(Une Belle Filie Comme Moi), de
François Truffaut. França, 1971. Com
Bemadette Laffont e Claude Brás-
seur. Jóia-Cinemateca (Av. Copaca-
bana, 680 — 237-4714): a partir.'das
14h. (18 anos).

Divertido confronto entre um
intelectual (que estuda a crimina-
lidade feminina) e uma mulher
semi-analfabetizada que consegue
iludir a ingenuidade do homem, sair
da cadeia e enriquecer às suas
custas. (J.C.A.).
O AÇOUGUEIRO (Le Boucher), de
Claude Chabrol. Com Stéphane
Audran e Jean Yanne. Francês.
Mesbla (Rua do Passeio, 42 —

242-4880): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(14 anos).
Drama policial-psicológico de

ótima ambientação provinciana. Um
dos bons filmes de Chabrol. (E.A.).

A AVENTURA É UMA AVENTURA
(L'Aventura CEst L'Aventure), de
Claude Lelouch. Com Jacques Brel,
Johnny Hallyday, Lino Ventura e
Charles Denner. Francês. Cotidor-
largo do Machado (Lgo. do Ma-
chado, 29 — 245-7374), Condor-
Copacabana (Rua Figueiredo Ma-

galhães, 286): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

• Liberado pela Censura, depois
de interdição, volta a. despreten-
siosa comédia de Lelouch. (E.A.)

O CRIADO (The Servanl), de Joseph
Losey. Com Sarah Miles, Dirk Bo-

garde e James Fox. Cine-Art» UFF

(Niterói): 19h, 21h30m. Sáb. e dom.
a partir das 16h30m. (18 anos).

E AGORA ME CHAMAM PROVIDEN-
CE... E DAÍ? (la Vita a Volte E'
Molto Dura, Vero Providenza?), de
Giulio Petroni. Com Tomas Milian,
Gregg Palmer e Janet Agren. lm-

perator (Rua Dias da Cruz, 170):
15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21h. (10
anos). Western italiano na linha hu-
morística.

repetir o êxito de O Poderoso Che- ,
«o. (e.a.) . .
CAFÉ NA CAMA (brasileiro), de Al-
berto Pioralisi. Com Agildo Ribeiro,
Rubem de Falco, Marta Moyano e
Marly de Falco. Veneza (Av. Pas-
teur, 184 - 226-5845): 16h, 18h,
20h, 22h. (18 anos).

• Comédia grosseira, em tudo
semelhante às realizadas nos últi-
mos anos. O mesmo clima de per-
missividade e os mesmos persona-
gens em situações muito semelhan-
tes. (J.CA.)

DESEJO PROIBIDO (brasileiro), de
Toni Vieira. Com Tony Vieira,
Claudette Jaubert, Heitor Gaiotti e
Eldem Ribeiro. Art-Tijuca (Pça.
Saens Pena): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos). Policial.

O LIBERTINO, de Michael Deville.
Com Maurice Ronet e Marie Sabi-
ne. Francês. Alaie» (Av. Copacaba-
nà - Posto Seis): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos).

Música

MATINÊS
MEU CACHORRO, O LADRÃO (My
Dog, The Thief), de Robert Steven-
son. Com Dwayne Hickman e Mary
Ann Mobley. Copacabana: 14h. (Li-
vre).

ESSA PEQUENA Ê UMA PARADA
(Whal'» Up Doe?), de Peter Bogda-
novich. Com Barbara Streisand e
Robert Redford. Carioca: 14h. (10
anos).

• Os melhores tempos da co-
média maluca, americana encontram
refelxo nesta realização irresistível
de Bogdanovich. (E.A.)

OS IMPLACÁVEIS (The Getaway), de
Sam Peckimpah. Com Steve Mac-
Queene Ali McGraw. América: 14h.
(18 anos).

EXTRA
SONHOS DE UM SEDUTOR (Play it
Again, Sam), de Herbert Ross. Com
Woody Alien e Diane Keaton. Hoie,
à OhlOm, no Cinema-1, e amanhã,
no Estúdio-Tijuca.

O ANJO EXTERMINADOR (El An-
gel Exterminador), de Luís Bunuel.
Com Silvia Pinai, Enrique Rambal e
Tito Junco. Complemento: Flash Gor-
don no Planeta Marte — 8.° capi-
tulo. Hoje, amanhã e domingo, às
lóh, 18b, 20h, 22h, no Museu da
Imagem e do Som.

ASSALTANTE BEM TRAPAIHÃO (Ta-
ke the Money and Run), de Woody
AIIoü. Com Woody Alien, Janet Mar-
golin e Mareei Hilaire. Hoje, às ....
20h30m, no Clube de Cultura Re-
dentor, Rua Haddock Lobo, 258.

INVESTIGAÇÃO SOBRE UM CIDA-
DÃO ACIMA DE QUALQUER SUS-
PEITA (Invesligazzione sopra un Cit-
ladino...), de Elio Petri. Com Gian
Maria Volontè e Florinda Bolkan.
Hoie, às 22h, e amanhã, às 18h, no
Cineclube Estácio de Sá, Rua do Bis-

po, 83, com entrada franca.

O SOM DO POVO (brasileiro), do-
eumentário de Gustavo Dahl. Hoje,
às 20h30m, no Cineclube Gláuber
Rocha, Rua S. Francisco Xavier, 75.
Após a sessão, debate com o dire-
tor.

CINEMA SUECO CONTEMPORÂNEO
— Conferência do cineasta sueco
Vilgot Sjoman, ilustrada com trechos
de seus filmes: A Amante Sueca

(Klskarinnan... (1962). 491, O Ves-

tido (Klanningen) e Minha Irmã,
Meu Amor (Syskonbadd). Hoie, às
19h, na Cinemateca do MAM, com
entrada franca.

CONJUNTO PRÓ-ARTE — Direção de
Denis Barbosa e Homero Magalhães
Filho. Programa:, Música Barroca e
Renascentista: Hoje, às 21 h, na Ali-
anca Francesa de Botafogo, Rua Mu-
niz Barreto, 54.

JERZY MILEWSKI E ALEIDA SCHEI-
TZER — Recital de^violino e piano.
No programa, obras de Schubert,
Debussy; Ysaye, Paganirii e Wie-
niawsky. Hoje, às 18h, na Sala Ceei-
lia Meireles.

LAÍS DÉ SOUSA BRASIL - Recital
da pianista Interpretando obras de
autores nacionais.. Promoção do De-

parlamento de Cultura da GB. Hoje,"às 
21 h, no Auditório do DER (Av.

Presidente Vargas, 1 100), com en-
trada franca.

QUINTETO DE SOPROS DA RÁDIO
DE BADEN-BADEN — Composto

por: Àndrás' Adorján — flauta, Hei-
mut Koch —.oboé, Hans Lemser —

clarinete, Helmut Muller — fagote
e Karl Arnold — trompa. No pro-
grama, obras de Gyorgy Ligeti, Bo-
ris Blacher, Schoenberg e, em pri-
meira audição, a peça Novelo, de ¦

Mario Ficarélle. Amanhã, às 17h, na
Sala Cecília Meireles. Promoção do
Instituto Cultural Brasil-Alemanha.

OSB — 5.° Concerto de Assinatura,
sob a regência do maestro Isaac
Karabtchevsky, tendo como solistas:
Noel Devos — fagote, Harold Emert

oboé, Jaioleno dos Santos — cia-
rinete e Zdenek Svag — trompa.
Programa: Sinfònieta n.° 1, de Vila-
Lobos, Sinfonia Concertante, em Mi
Bemol Maior, 297, para Quatro
Instrumentos de Sopros e Orques.
tra, de Mozart, e Concerto para Or-

questra, de Bela Bartok. Amanhã, às
16h30m, no Teatro Municipal.

ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFRJ
Concerto sob a regência do mães-

tros Florentino Dias. Programa: Con-
certo n.° 5, em Mi Bemol Maior, Op.
73, Imperador, de Beethoven (solis-
ta do piano, Edson Elias), e obras
de Carlos Gomes, Borodine, Tchai-
kovsky e Francisco Braga. Amanhã,
às 20h, no Teatro Municipal, com
entrada franca.
CONCERTOS PARA A JUVENTUDE -

Final do I Concurso Nacional de

Canto, pela Televisão, com a apre-
sentação dos seguintes candidatos:
liege Guimarães, Tozzi — soprano,
Ângelo Barros — . rhelò-soprano,
Francisco de Souza — barítono e
Fernando Paes dé Oliveira'— baixo.
Domingo, às 10h30m, no Teatro .
Fênix, com entrada franca.

BANDA ANTIQUA — Recital do
grupo formado por: 

' Henrique
Drach — sopro e cordas. Nice Ris-
sone — voz e sopro, Paulo Frei-
tas — cordas o sopro e Raimundo
Nicioli — cordas e sopro. Progra-
ma: Obras de Trovadore» France-
ses, cruzados e poetas dos séculos
XII e XIV. Canções Elisabetanas,
século XVI. Peça» Instrumentais
de Henry VIII, século XVI. A Can-

ção da Morte de Ana Bolena. Três
Canções Francesas Editadas em Ve-
neza. Melodias da Renascença Es-

panhola, século XVI e Dançai fran-
cesas do Século XVI. Todas as ie-
gundas-feiras, às 21h, no Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Morais,
824 (247-9794).

. MARIA DA PENHA - 2.° Recital da
Série Romantismo no Piano, com a

pianista interpretando obras de Cho-

pin, Schumann, llszt e Paganini. Dia
24, segunda-feira, às 2Ih, na Sala
Cecília Meireles.

PAULO JOSÉ CAMPOS MELO - Re-
citai do pianista interpretando obras
de Bach, Beethoven, Guarnieri, Schu-
mann, Ravel e Chopin. Dia 25, terça-
feira, às 21 h, no IBEU, Av. Copaca-
bana, 690.

SIEGFRIED E CLAUDIA BEHREND -
'Recital de violão e canto. No pro-
grama, obras de Vjla-Lpbos, Falia,
Tomas Marco, Xavier Benguerel,
John McCabe e outros.. Dia 27,

quinta-feira, às 21 h, na Sala Cecília
Meireles. Promoção do Instituto
Cultural Brasil-Alemanha.

.OSB — Concerto sob a regência de
Henrique Niremberg. Programa: 5
Peças para Orquestra, de Schoem-
berg (solista de violão, Sigfried
Bohrend), e obras de Haydn, Ca-

rulli e Benguerel. Dia 28, sexta-fei-
ra, às 21 h, na Sala Cecília Meireles.

Exposições
SEMANA AFRO-BRASILEIRA - Mos-

tra de Arte Sacra e Popular Afro-
Brasileira, reunindo cerca de 650
objetos, além de vários painéis
fotográficos. Arte Sacra Afro-Brasi-
leira, Recriação dos Símbolos Afrl-
canos Herdados e Arte Popular.
Promoção do Centro de Estudos
Afro-Asiáticos da Universidade Can-
dido Mendes. Museu de Arte Mc-
derna, Av. Beira-Mar. De 2a. a sáb.,
das 12h às 19h e dom., das 14h às
19h. Até dia 30 de junho.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
NA URSS — Mostra documentando
os 10 últimos anos da arquitetura,
soviética, através de planos e pro-
jetos de organização do meio-am-

biente, abrangendo os setores de
urbanismo e edificação. Promoção
do Instituto dos Arquitetos do Bra-
sil e Instituto Cultural Brasil-União
Soviética. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar. De 3a. a dom., das
12h às 19h (ingressos a Cr$ 2,00),

e dom., das 14h às 19h, entrada
franca. Até dia 26.

O BRASIL NA COPA DO MUNDO
— Exposição e lançamento oficial do

selo comemorativo da Copa do

Mundo. Museu dos Esportes Emilio
Garrastazu Mediei, no Maracanã. De
2a. a sáb., das 9h às 17h e dom.,
das 13h às 17h.

RÍÕ DE JANEIRO - UMA VIAGEM
AO PASSADO — Mostra de gravuras
do Rio antigo. Biblioteca Nacional,
Av. Rio Branco, 219. De 2a. a 6a.,
das lOh às 21h.

MEMÓRIA LITERÁRIA — Exposição
de originais das obras de Machado
de Assis, Manuel Bandeira, Joaquim
Nabuco, Graça Aranha, Guimarães
'Rosa, Mario de Andrade, Cecília
Meireles e outros. Fundação Casa
de Rui Barbosa, Rua São Clemente,
134 (226-2548). De 3a. a dom.,

•das 14h às 21 h. Até dia 30.

A MORTE DO CHEFÃO (The Don Is
Dead), de Richard Fleischer. Com
Antohny Quinn, Frederick Forest e
Robert Forster. Programa duplo:
Bolt, o Homem Relâmpago. Paz (Ca-
xias): 13h30m, 17h20m, 19h30m. (18
anos). , -

• Filme ambicioso, mas de ni-
vel inferior, apesar da vontade de

O HOMEM DA MEIA-NOITE (The
Midnigh» Man), de Roland Kibbee e
Burt Lancaster. Com Burt Lancastcr,
Susan Clark e Cameron Mitchell. Ho-

|e, em pré-eslréia, às 21h30m, no
Madureira-1 e às 22h, no Tijuca.
Amanhã, à meia-noite, no Roxy.

O NOSSO AMOR DE ONTEM (The
Way We Were), de Sidnei Pollack.
Com Barbra Streisand e Robert Red-
ford. Hoje, à meia-noite, no Super-
Bruni-70.

~$ Planetário
VIAGEM DA TERRA A SATURNO -

Focalizando aspectos do planeta,
do espaço celeste, da Terra, as re-

centos pesquisas feitas pelo Sky
lab e um pouso imaginário em Ti-

tan, um dos satélites de Saturno.
Paralelamente para estudantes de

1.° grau, o programa Brincando no

Céu, elaborado de acordo com-

o nível de escolaridade. Sessões pú-
blicas aos sábados, domingos e fe-
riados, às 15h, 16h30m, 18h, 19h
30m e 21 h. Horário escolar de 3a.
a óa., com reservas pelo telefone
'Rua Padre Leonel Franca, junto è
PUC (267-6230 e 267-3520). Preço
único: Cr$ 3,00. Proibido o ingres-
so a menores de sete anos.

Televisão
CANAL 6
llh — Padrão Colorido com Audio-
visual. Ilh23m — João da Silva.
Ilh56m — Jerônimo. 12h30m — Es-
porta em Cima da Hora. 12h45m —

' Redt Fluminense de Notícias. 13h —
Programa Edna Savagat. I4h16m —
Desenho: Ás do Espaço. 14h45m —

Desenho: Dr. Doolitle (a cores). 15h
13m — A Feiticeira (a cores). 15h
45m — Pernalonga e Sua Turma (a
cores), lóh — João da Silva, lóh
45m — Daniel Boone (a cores). 17h
45m — Desenhos Animados — Porky
Pig (a cores). 18h — As Divinas... E
Maravilhosas. 18h45m — Desenhos
Animados (a cores). 19h — O Ma-
chão (a cores). 19h50m — Os Ino-
cantes. 20h42m — Rede Tupi de No-
tícias a o Boletim da Copa do Mun*
do (a cores). 21 h — Clube dos Ar-
tistas (a cores). 23h — Rede Tupi de
Turismo. 23h20m — Vidio-Tape. 24h
— Longa-metragerri, filme: Como Era
Verde o Meu Vale.

CANAL 4
10hl5m — Padrão a Cores. 10h30m

Vila Sésamo II. llh — João da
Silva. Uh30m — Os Três Patetas.
12h — Globo Cor Espacial: ligeiri-
nho / Missão Quase Impossível.
13h — Hoje (a cores). 13h30m —
Jeannie É um Gênio (a cores). 14»

Vila Sésamo II. !4h30m - A No-
viça Voadora (a cores). 15h — Ses-

são da Tarde, filme: O Malabarista.
17h - Show das 5 — Papai Sabe
Nada (a cores). 17h30m — Jeannie
É um Gênio (a cores). IBh — Faixa
Nobre — Sexta Super Show (a co-
res). 19h — Supermanoela. 19h42m
Esporte. 19h45m — Jornal Nacio-
nal (a cores). 20hl5m — Fogo aobre
Terra. 21 h - Chico City. 22h - O
Espigão (a cores). 22h45m — Jornal
Internacional (a cores). 23h — Sessão
Drama, filme: Eu Chorarei Amanhã,
lh — Sessão Coruja, filme: Ato de
Misericórdia.

CANAL 13
14h30m — Padrão. 14h49m — Aber-
tura. 14h50m — TV Educativa — ¦

15h20m — Jornal do Grande
Rio. 15h30m - Aula da Inglês. 15h
55m _ Atualidades. 16h25m — Te-
letipo Rio. 16h30m — Helena San- (t
girardi. 17hl0m — Teíetipo Rio. 17h
15m — Meu Marciano Favorito. 17h
40m - Huck Finn. 18hl0m — Te-
letipo Rio. 18hl5m — Top of the
Pop. 18h30m — Primeira Edição.
19h — João da Silva. 19h50m — Te-
letipo Rio. 19h55m — O Mundo da
Copa. 20h05m — Atualidades Espor-
tivas. 20h30m - Câmara 13. 20h
45m — Informe Econômico. 20h57m
— Robert Milost. 21 h — Palma de
Ouro, filme: Namu, a Baleia Assa»-
sina (a cores). 22h50m — Teíetipo
Rio. 23h — Copa do Mundo VT de
jogo). 0h30m — Última Sessão, fil-
me: Alma em Suplício.

7Os filmes da 71
A ausência âe jogos e vídeo-tapes âa

Copa faz com que suba a seis o número de
espetáculos anunciados para hoje. O desta-
que é para a reprise do velho Como Era Verde

o Meu Vale, de John Fora. Algum interesse
pode ser encontrado em Alma em Suplício,
corra Joan Crawforâ, e Namu, a Baleia Assas-
sina, de Laslo Beneãek. .„«,„,„

15b. - TV Globo, canal 4 - O MALABARISTA
(The Juggler). Produção americana, em"preto e bran-
co, de 1953, dirigida por Edward Dmytryk. No elen-
co' Kirk Douglas, Müly Vitale, Paul Stewart, Joey
Walsh, Mi Kjellin,' Beverly Washburn, Charles

Douglas é um malabarista internacional famo-
so, judeu refugiado chegando à Palestina, com um
pavor obsessivo de ser trancado, neurose adíu,rJ-
da nos campos de concentração alemães; Vitale
c a judia de um kibbutz que tanta auxiliá-lo. A
aproveitável idéia inicial é diluída no espetáculo,
que se preocupa sobretudo com as batidas situa-
ções do homem em fuga, segundo a fórmula.

21h — TV Rio, canal 13 — NAMU, A BALEIA
ASSASSINA (Namu, The Killer Whale). Produção
americana, em DeLuxe Color, de 1966, dirigida por
Laslo Benedek. No elenco. Robert Lansing, John
Anderson, Lee Meriwether, Richard Erdman, Ro-
bin Mattson, Joe Higgins, Edwin Rochelle.

Lansing é o proprietário de uma zona pesquei-
ra que impede a matança de uma baleia fêmea
por dois pescadores e prende o macho que a se-
guia numa rede, pretendendo domá-la. Espetáculo
de pretensões domésticas, que alcança o seu obje-
tivo limitado.

23h — TV Globo, canal 4 — EU CHORAREI
AMANHA (111 Cry Tomorrow). Produção america-
na, em preto e branco, de 1955, dirigida por Daniel
Mann. No elenco: Susan Hayward, Richard Conte,
Jo Van Pleet, Ray Danton, Eddie Albert, Margo. _

Hayward interpreta a cantora e atriz de ci-
nema Lillian Roth (sucesso no final do anos 20 e
início dos 30), a partir de autobiografia (escrita a
três) tipicamente estelar (esquemática, moralizan-
te ostensivamente artificiosa), pleiteando o sucesso
de livraria pelas confissões de um alcoolismo-eli-
chê. O filme demonstra reconhecer a falsidade do
relato, dando pouca importância ao problema-es-
trelismo e à fase socialmente crítica em que ocor-
reram os fatos (indústria cinematográfica emer-
gente, caos econômico) em favor do brilhareco da
Senhora Hayward, no desempenho de uma alcoóla-
tra sofrida.

24h — TV Tupi, canal 6 — COMO ERA VER-
DE O MEU VALE (How Green Was My. Valleyh

Produção americana, em preto e branco, de 1941,
dirigida por John Ford. No elenco: Maureen 0'Hara,
Walter Pidgeon, Roddy McDowall, Donald Crisp,
Patric Knowles, John Loder, Arma Lee, Bara
Allgood, Barry Fitzgerald, Arthur Shields, Rhys
Williams.

Drama em torno de mineiros de carvão em Ga-
les, no final do século passado, centralizando seu
interesse na numerosa família de Crisp e no ro-
mance de sua filha (Maureen) com o pastor lo-
cal (Pidgeon), tudo visto pelos olhos do filho ca-
çula (McDowall). Um dos filmes mais famosos, pre-
miados e populares de Ford; pode não estar en-
tre os mais importantes de sua obra, mas consti-
tui-se em bonita, pastoral, lírica e ingênua visão
do passado rural. Curtição nostálgica indiscutível.
Pena que o horário da sessão seja inacessível a boa
parte dos telespectadores que se interessariam pe-
lo filme, como já ocorreu na sua última exibição.

24h30m — TV Rio, canal 13 — ALMA EM SU-
PLÍCIO (Mildred Pierce). Produção americana, em
preto e branco, de 1945, dirigida por Michael Cur-
tiz. No elenco: Joan Crawford, Zachary Scott, Ann
Blyth, Jack Carson, Eve Arden, Bruce Bennett.

Joan Crawford, com sua Mildred Pierce, con-
quistou o Oscar do ano, comovendo o público pelos
tormentos que a fazem sofrer o segundo marido
e a filha adolescente. O tom melodramático pode
ter envelhecido mal; entretanto, sempre resta a
esperança de que o pulso de Michael Curtiz tenha
mantido' incólumes as virtudes que transformaram
o filme num êxito. Reprise.

lh — TV Globo, canal 4 — ATO DE MISERI-
CÓRDIA (Guns of Darkness). Produção britânica,
em preto e branco, de 1962, dirigida por Anthony
Asquith. No elenco: David Niven, Leslie Caron, Da-
vid Opatoshu, James Robertson Justice, Eleanor
Summerfield, Ian Hunter, Derek Godfrey, Richard
Pearson.

Niven e Caron são um casal em vias de disso-
lução; a oportunidade de auxiliar um presidente
sul-americano deposto, na fuga para a liberdade,
é também uma chance para a reconstrução dos la-
ços conjugais. O filme se preocupa menos com as
questões políticas do que com o aspecto aventures-
co da fuga (através de pântanos, florestas e mon-
tanhas). Exibe razoável arcabouço artesanal, porem
as omissões nos problemas e a estereotipação dos
personagens pesa mais.

RONALD f. MONTEIRO

ALUGUEL DE TELEVISÃO - Inaugurada
mais uma locadora de automóveis e tele-
visões a cores ou preto e branco: a Auto
Locadora H. P. Uma novidade é a possibi-
lidade de alugar a TV por apenas uma
semana, pagando a taxa diária de Cr$
15,00 ou Cr$ 20,00, conforme o apare-
lho (preto e branco ou cores). Av. Prince.
sa Isabel, 245 — loja E. Telefone:
237-4169.

SANDÁLIAS PARA CRIANÇAS - Resis-
tentes e confortáveis, as sandálias fran-
ciscanas, em couro cru, são uma boa
opção para calçar as crianças no inverno,
bastando acrescentar meias de algodão
coloridas. Na Sapataria Canela existem
varieis modelos, desde o número 28, com

preços entre Cr$ 35,00 e Cr$ 42,00. R.
Farme de Amoedo, 198-loja A.

CALÇAS DE VELUDO - Na Cribb, calças
de veludo sintético Newman, em todas
as cores, por Cr$ 190,00, e conjuntos Lo-
thar manchados, de algodão, por Cr$
245,00 (masculinos) e Cr$ 280,00 (femi-
ninos). R. Santa Ciara, 50—loja A.

PLANEJAMENTO ACÚSTICO - A Ótica
Foto-Rio tem um novo serviço especiali-
zado: o planejamento acústico e sonoro
de residências e escritórios, feito pelo
seu novo setor, o PASA (planejamento
acústico e sonoro de ambientes), uma
equipe de técnicos em engenharia do
som. Os levantamentos de condições de

qualquer espaço podem ser feitos atra-
vés de visitas marcadas pelos telefones
221-9298 ou 287-0254.

iíicJiV V

ROUPAS COM NOVA ESTAMPA - Anun-

cia-se uma moda: as estamparias de ahi-

mais. A Lá na Modinha já está com uma

coleção completa de jérseis de lã com de-

senhos de.pêlo de onça. As saias em

comprimento chanel custam Cr$ 465,00;

as blusas decotadas, para serem usadas

com tailleurs-safari, estão por Cr$ 220,00.

R. Santa Clara, 74 e R. Visconde de Pira-

já, 197-A.

ESCOLA DE ARTE - Cursos de expansão

e livre criatividade infantil através da

pintura, colagem, papier-maché, fazem

parte das atividades da Escolinha Sereia

Azul, que também aceita inscrições de

adolescentes e adultos. R. Esteves Júnior,

32 cobertura 01, na Praça São Salvador.

OS DOCES PARA O
FIM DE SEMANA

BOMBOCADO SÂO JOÃO

Uma xícara de aipim ralado,
1 xícara de parmesão raláão, 2 xí-
caras ãe açúcar, 2 ovos, 1 colher ãe
margarina.

Passar os ovos pela peneira, mis-
turanão bem com toâos os outros
ingreãientes. Deitar colheraãas âa.
massa em forminlias untaâas e pol-
vilhaáas com farinha ãe trigo. Le-
var ao forno quente para assar.

BOMBONS DA ROÇA

Massa: 700 g de amendoins tor-
rados e sem as películas, 700 g de
açúcar, 6 ovos, Vá xícara de água.
Enfeite: amendoins inteiros e açu-
car para polvilhar.

Passar pela máquina de moer
duas ou três vezes os amendoins.
Misturar os amendoins moíãos, os
ovos inteiros, a água e o açúcar-
levar ao fogo brando, revolvendo ate
aparecer o fundo da panela. Des-
pejar o doce em tabuleiro untaao,
espalhar bem e pulverizar toda a
superfície com açúcar. Levar ao for-
no quente para tostar. Depois de
frio, cortar em tijolinhos e passar
por açúcar. Em caâa âocinho, co-
locar um amendoim inteiro. Arru-
mar em forminhas ãe papel ãe ai-
versas cores e colocar em bandeja
forrada com banâeirihhas âe papel
de seda de várias cores, deixando
aparecer as pontas das bandeiras.

MYRTHES PARANHOS
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SERVIÇO COMPLETO
Shows
TEATRO
GILBERTO GIL - Show do cantor e
compositor acompanhado de Alolsio
Milanês — piano, Rubão Sabino —

baixo, Chico Azevedo — percussão,
Tuti Moreno — bateria, e Frederico
Oliveira — guitarra. Teatro Teresa
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143

235-1113). De 3a. a dom., às 21h.
Ingressos a CrS 30,00 e Cr$ 20,00

(estudantes).
A FEIRA — Apresentação do Quir>
leto Violado, formado por: Toinho

baixo, Luciano — bateria, Fer-
nando — viola, Marcelo — violão,
Sando — flauta. Dir. a roteiro de
Roberto Santana. Participação dos
cantores Elba Ramalho e Ray Mi-
randa. Teatro Casa-Grande, Rua
Afranio de Melo Franco, 290 . . .
(227-6475). De 4a. a 6a., às 
21h30m. Sáb. às 21h30m e 24h.
Dom., às 19h. Ingressos a Cr$ ....
25,00 • CtS 15,00. 4as. e 5as., a
Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00. 6a. e dom.,
c a CrS 30,00 aos sábs. Até do-
mingo. ____—
DZI CROQUETES — Espetáculo mu-
sical com um elenco de 14 atores,
cantores 6 bailarinos que se defi-
nem como andrógino». Corcogr. de
Lennie Dale. Com Lennie Dale, Vag-
ner Ribeiro, Bayard Tonelli, Jarbas
Braga e outros. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (227-1083). De 4a.
6a., e dom., às 21h30m, sáb., às
22h30m. Ingressos 4a., 5a. e dom.,
a Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00 (estudan-
1es), 6a. ao preço único de Cr$ 30,00
e sáb., s CrS 35.00. (13 anos).

O CIDADÃO DE ARAQUE — Espe-
táculo do showman José Vasconce-
los. Texto original de Irvando Luís,
Roberto Silveira. José Vasconcelos,
Max Nunes e Haroldo Barbosa. Tea-
tro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): de 4a. a dom., às
21h, Vesp. dom., às 18h. Ingressos
a Cr$ 30,00 e Cr$ 15,00 estudantes,
somente aos domingos.

REPÚBLICA DO PERU — Show com
o MPB-4. Direção de Antônio Pedro.
Teatro da Galeria, R. Senador Ver-

nueiro, 93 (225-8846). De 3a. a dom.,
às 21 h. Até dia 30.

EXTRA ___
LUÍS MELODIA — Show do cantor e
compositor acompanhado de Barro-
sinho (sax), Sérgio (trombone),;. Ti-
bério (baixo), Tomás (piano elétri-

co) e Pedrinho (guitarra). Às segun-
das-feiras, às 21h30m, no Teatro
Teresa Raquel (R. Siqueira Campos,
143 (235-1113). Ingressos a Cr$ ....
30,00 e Cr$ 20,00 (estudantes). Até
diá 7 de julho.
HOLYDAY ON ICE 74 — Espetáculo
com 75 artistas, entre bailarinos, gi-
nastas e acrobatas, apresentando en-
tre outros números, Asterix, Festival
na Praia, Feriado no Alasca, Bolero
de Ravel e Carnaval de Munique.
Maracanãiinho: de 3a. a 6a., às
20h45m, sábados e feriados, às 17h
e 20h45m, domingos, às 15h e 19h.
Ingressos: Cr$ 10,00 (crianças com
menos de 10 anos), CrS 15,00 (estu-
dantes) e Cr$ 20,00 (adultos), na

arquibancada. CrS 30,00, cadeira de

pista numerada. Cr$ 35,00, cadeira

especial numerada. CrS 150,00, ca-

marote com quatro lugares, e CrS

200,00, frisas com cinco lugares. Até

dia 30"RODA 
DE SAMBA DA MANGUEIRA

— Participação de Os Bambai do

; Samba, Preto Rico, Ja'|á, Genaro da
* 

Bahia, Peci e Melão e todos os com-

positores da Escola. Todas as sextas-
feiras, a partir das 22h30m, na Qua-
dra da Escola, R. Visconde de Nite-
rói.

Fontoura, Cléa Simões e Carlos Ne-
greiro, além de músicos e bailar!-
nas. Coreografia de Juan Car-
los Berardi. Figs. de Gisela Macha-
do. Show de 3a. a 5a., às 23h30m;
6a. à 0h30m; sáb., às 20h30m e
0h30m, e dom., às 20h30m; no
Golden-Room do Copacabana Pa*
cs (257-0881). Couvert: 3a. a 5a.
e dom., a Cr$ 80,00. 6a. e sáb., a
CrS 100,00.

NOITADA DE SAMBA — Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra, Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todas as se-

gundas, às 21h30m, no Teatro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143 ....
(235-2119). Na próxima segunda-
feira, participação especial de Belh
Carvalho e Jorginho Teles.

CASAS NOTURNAS

CIRCUS — Musical de Augusto César
Vanuci. Produção de Manoel Valen-

ça e Fernando D'Ávila. Coreografia
de Juan Carlos Berardi. Figurinos de
Alceu Pena. Elenco de 70 artistas,
entre eles Wilson Simònal, Carlos
Leite, Sônia Santos, Luts Delfino,
Mírian Muller e Kale Lira. Atra-

ções internacionais: Peter Relingher,
o conjunto The Clementis e a má-

gica Rebecca. Canecão, Av. Vences-
lau Brás, 215. Reservas pelos tele-
fones 246-0617 e 243-7188. De 3a.
a 5a„ às 22h; 6a. e sáb., às ...
20h30m e dom., às 18h. Ingressos
a CrS 40,00, de 3a. a 5a. e adultos
no domingo, a Cr$ 50,00, 6a. e
sáb., e CrS 20,00, crianças de mais
de cinco anos, no domingo.

IE BATEAU — Show e música ao
vivo para dançar, a partir das 22h,
com Johnny Alf e seu coniunto,
Lúcio Alves o a pianista Angela
Herz. Todas as segundas-feiras, às
22h, Noite de Jazz, com Paulo Mou-
ra, Juarez, Maestro Cipó, Vítor As-
sis Brasil e Márcio Montarroios.
Aberto a partir das 20h. Pça. Serze-
delo Correia, 15-A (236-3170).

BALANGANDÃ — Show diariamente
a partir das 22h, com o conjunto de
samba do Dr. Jonas e a sambista Sa-
brina. Hotel Nacional (399-0100).
Consumação mínima: Cr$ 25,00, a

partir das 22h. No bar da piscina,
diariamente, a Orquestra Cigana de
Bucarest, sob a regência do maestro
Mareei lonesco.

UNIDOS DO PUJOL — Show da
Albino Pinheiro e Sérgio Cabral.
Diariamente às 21 h, sambas, chori-
nhos e valsas de Mario Reis, Slnhô,
Noel, Assis Valente, Carmem Mi-
randa » outros. À meia-noite, apre-
sentação de Dona Ivone, Leci
Brandão, Vera Manhães, Alcione e
seu grupo, o Conjunto Realidade do
Samba e Roberto Ribeiro. M. Pujol,
Rua Aníbal de Mendonça, 36

(287-0105).

MARIA ALCINA — Show dirigido

por Ricaldo Guinsbourg, de 3a. a

dom., a partir das 22h. Diariamente,
música ao vivo para dançar com a
cantora Nina Fátima acompanhada
do conjunto Sururu no Galinheiro e
o grupo Ré-Lax. Number One, Rua
Maria Quitaria, 19 (267-2231).

FLAG — Música ao vivo para dan-

çar, de 3a. a dom. a partir das 22h,
com Rose e o Agiboré Trio. À meia-
noite, show com o grupo do

pianista Edson Frederico, forma-
do pelos cantores Márcio Lott, Vera,
Fabíola e os músicos Edson Lobo e

Mário Negrão (Rua Xavier da Sil-

veira, 13 - 255-0735). 

FANÁTICO SHOW DA VIDA... FÁCIL
— Show dirigido por Yang. Com Cé-

sar Montenegro, Gugu Olimecha,
Hercio Machado, Everardo, a dupla
Susan e George e Osni José. Ero-

tika, Av. Prado Júnior, 63 — ... .

(237-9390).
FATS ELPÍDIO - Ao piano diária-

mente. Open. Rua Maria Quitéria,
83. (287-1973).
SAMBA, HUMOR E MULHER - De

3a. a dom., à meia-noite, show com
Ivon Curi apresentando Wanda Mo-
reno, a cantora Graça e um elenco
de 35 mulatas, passistas e ritmista».
Dir. de Ernani Filho. Às óas. a »•-
bados, a partir de 1hl5m, Ivon

Curi cantando e dizendo piadas.
Aberto todas as noite» com cozinha
brasileira. Sambío • Slnh*, Ruk
Constante Ramos, 140 (237-5363).

^m ^/^ -3*1 *-^

^F''^" •:«w.T7«5»B Bííísíí"!>*"P'$jMI ¦'•¦•' ~*Em WtÊiêvm mm ¦
¦¦fl^A,1''vV''!< -.-^flfll ¦jj^^fe BI t flf^^fll flfl^-flflflt'' -#^iP*Bflflfl hmèX flv-fl

fl ¦ ¦•"' '? '-U^wJ^^J
fl' i V>«fer%' '. ^%fljJH«fljÉBflfljjl

Hflflflflflflflflflflflk. ><^L &¦-:¦" i v «MssíIhH flfl flflr
¦fl. "¦ví,;'. sx'j¦hé^IÍB™ HflflflflflflflflB>'iiP^

flfl!* **V ¦:i«s*; ¦'<¦ •AbS^g^H flfl

Artes Plásticas
¦ i

¦¦¦¦ ' "¦¦¦¦ ' "" ' '*** V \

Cláudio Gaya integra o show
Dzi Croquettes, que hoje. comemora um ano

ãe permanência em cartaz, entre São Paulo e Rio

(264-6559 e 264-3545). Amanhã e
dia 27 no Rincão Gaúcho d* Nite-
rói — Saco de S. Francisco.

BRAZILIAN SHOW - Apresentação
de Sidnei Silva, com passistas e rit-
mistas do Salgueiro. Churrascaria
Schnlttão, Rua Voluntários da Pá-
tria, 24 (226-2904).
GRINCHA BANK — E tua bandinha
se apresentam de segunda a domin-
go, a partir das 20 horas, na Chur-
rascaria Leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599). ,
DINA SKER — Show de samba com
a cantora. l« Roi, Rua Fernando
Mendes, 28-A (256-7337).
SHOW DA NOITE — As 2as., Sas.
sáb. e dom., apresentado por Wal-
ter Miranda, com passistas e ritmis-
tas. De 4a. a 6a., o Show Samba,
Romance e Fantasia, com Dennis
Duarte e seu Ballet e o cantor João
Geraldo Kristi. Plaza, Av. Prado Jú-
nior, 258-A (257-6132).
SHOW — De 2a. a dom., a partir
das 20h30m, com o coniunto de Pi-
tuca e os cantores Gracinha e Mi-

guel França. Bierklause, Rua Ronald
de Carvalho, 55 (237-1521 e . . . .
235-7727).
BRAZILIAN FOLHES — Dir. de Ca-
ribé da Rocha — Figurinos de
Arlindo Rodrigues. Com Trio de Ou-
ro, Jorge Goulart, Abel Ferreira, Bla-
ck and White Dancers c mais
35 artistas. Hotel Nacional, Av. Nie-
meyer. Consumação mínima: Cr$
70,00.
O DEMÔNIO DA COPA NO SHOW
DA VIDA — Show de 4a. a sáb.,
às 23h, com a cantora Elza Soares,
Garrincha, os cantores Firmino Ita-

poan e Lorene, o conjunto Tri João
e o comentarista Pedro Paradella. De
3a. a dom., jantar dançante com
conjunto e cantores. Aos domingos,
almoço com show infantil. Li Soca,
Rua Teodoro da Silva, 688.

SHOW — Diariamente, a partir das
20h, música ao vivo para dançar,
com os cantores Vítor Hugo, Paulo
Ronaldo e o conjunto Anselmo Mar-
zoni. Todos os dias, das 12h às 15h,
apresentação do pianista e organis-
ta Miguel Nobre. Churrascaria Pa-
vilhão, Campo de S. Cristóvão, 102

(234-5548).

(247-4193 e 267-4311)". Couvert: Cr$' 
15,00.
SHOW — De 2a. a sáb., com a du-

pia de fadistas Maria Alcina e An-
tônio Campos e o pianista Don Char-
les e os guitarristas Antônio Ferrei-
ra e Silvino Pinheiro. Restaurante Lis-
boa à Noite, Rua Francisco Otavia-
no, 21 - 267-6629.

SHOW — Todas as sextas e sábados,
a partir das 22h e domingos, na
hora do almoço, com o conjunto de
Rubinho e os cantores Mário César
e Norimar. Churrascarjai Lai Pai-
mas, Rua Nicarágua, 468 — 

(280-4948). Sem couvert artístico.

GOLDEN SAMBA SHOW IN RIO —

Dirigido e apresentado por Gasoli-
na, com passistas e ritmistas. To-
das as noites, música ao vivo na
hora do jantar, com a cantora Tel-
ma, Os Zíngaros e o conjunto de
Válter Amaral. Aos sáb., show com
Carminha Mascarenhas. Churrasca-
ria Las Brasas, Rua Humaitá, 110

(246-7858 e 266-3455).

DAI5E E ROUTHIER — Diariamente,
a partir das 20h, apresentação dos
cantores acompanhados do conjun-
to Arte e Som. Sem couvert e
consumação. Na Churrascaria Tiju-
cana, Rua Marquês de Valença, 71

(228-8870). Sexta-feira e sábado,
apresentação especial de Francisco
José, sem couvert e sem consuma-

ção.

ZÈ MARIA — Ao piano, todas as

noites, no Restaurante Forno • Fo-

gão, Rua Sousa Lima, 43 (287-4212).

BAR 706 — Diariamente, conjunto
de Osmar Milito, conjunto de Laér-
cio do Freitas e o cantor Emílio San-

tiago. Das 18h às 23h, Mister Harry
ao piano. Av. Ataulfo de Paiva, 706

POKER BAR — Apresentando show
com Josemir Barbosa e Valesca. De
2a. a 6a., a partir das 18h. Rua
Alm. Gonçalves, 50 (255-3485). .

SAMBATUQUENTE — Show apresen- .
tado de 2a. a dom., às 23h30m e
1h com Sílvio Alelxo, Thc Brazilian
Girls, o coniunto Samba Quatro e
Loretti Trio. Boate Katakombe, Av.
Copacabana, 1 241 (267-2735).
TANGO — Show do tangos, boleros
e sambas-canções. Com José Fernan-
des, Orquestra Típica, os seresteiros
Evandro e Sidney Silva, passistas,
ritmistas e Perez Moreno. Todas as

noites às 23h, Oh e lh. Casa do

Tango, Rua Voluntários da Pá-

tria, 24- 1° andar - (226-2904).

VARIEDADES - 3a. a 4a., show

com o coniunto Som-3, a cantora
Christiane. De 5a. a dom., apresen-
tação de Ubirajara Silva e seu con-

junto e os cantores Juracy Baba de

Quiabo, Abílio Martins e Cristiane,
a partir das 20h30m. Domingo^ ao

almoço, show com Mário César,

palhaços, equilibristas. Churrascaria
Tem-Tudo, Rua Pe. Manso, 180 

(390-6054).

AFRANIO — Pinturas. Galeria da
Aliança Francesa d* Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 54. De 2a. a 6a.,
da» 14h às 22h. Até dia 13.

TUNGA — Desenhos. Museu d* Ar-
to Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a.
a sáb., das 12h às 19h e dom.,
das 14h às 19h. Até dia 20 de

julho.

GRAVURAS ESQUIMÓS DO CANA-
DÁ — Mostra promovida pelo Con-
sulado do Canadá. Museu do Arta
Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a
sáb., das 12h às 19h e dom., das

¦ • 14h às 19h. Paralelamente, serão
exibidos de 3a. a «áb., às 16h, e

dom., às 16h e 18h, fitmes sobre a
vida e cultura dos esquimós. Até
dia 30 de junho. 

s ',;.

MIRIAN ETZ — Colagens, lato Clu-
ba do Rio d* Janeiro, Av. Pasteur
s/n. Até dia 30.

COLETIVA — Com tapeçarias de

Kennedy-Bahia, pinturas de Fernan-
do P. Silva Costa, Romanelli, Hol-

mes Neves, Renato de Almeida e

outros. Galeria da Bahia, Rua Fran-

cisco Otaviano, 67. De 2a. a sáb.,

das IQh às 22h.

SUZUKI — Pinturas. Galeria Ponto

de Arte, Rua Aires Saldanha, 92. Dá

2a. a 6a„ das 14h às 22h.

WAIDEREDO DE OLIVEIRA JR. -

Desenhos. Montparnaiso Jorgestyle,
Rua S. Clemente, 72. De 2a. a 6a.,
das 9h às 22h e sáb., das 9h às

13li. Até dia 4 de julho.

U. GALERA — Pinturas. Galeria Mar-
te 21, Rua Farme de Amoedo, 76.

De 2a. a 6a., das 14h às 22h. Até
dia 6 de julho. .
EDITH ADI — Esculturas. Galeria In-

tercontinental, Rua Maria Quitéria,
42. De 2a. a sáb., das 14h às 22h.
Até dia 8:

H. AUGUST E MARIA BANDEIRA -

Desenhos e pinturas. Real Ga-

leria de Arte, Rua Vise. de Pirajá,
168. De 2a. a 6a., das 16h às 22h.

Até dia 5 de julho. ,
AUDIOVISUAIS — Todas as quar-
tas-feiras, às 21 h, sessão mostrando
as obras de Josef Albers Mauritz
Escher e Alfredo Volpi, no Centro
de Pesquisa Ivan Serpa, Rua Paul
Redfern, 48. Sugestão de ingressos:
Cr$ 3,00. Até dia 10.

ANTÔNIO MAIA — Pinturas. Cen-

tro Lume, Av. Delfim Moreira, 54.

Diariamente, das 17h às 22h. Até
dia 30.

• Mostra didático-retrospectiva
de 10 anos de pintura de um dos

poucos artistas brasileiros a fazer
uso sistemático de nossas raízes po-

pulares, transfigurando-as a nível
de contemporaneidade universal. Ele

parte da religiosidade popular do

. Nordeste, tal como concretizada nos
ex-votos. (R.P.) _^

ÂNGELO DE AQUINO — Pintura» •
fotografias. Central d* Arlo Con-
temporanea, R. Montenegro, 107-C.
De 2a. a 6a., das lOh às 19h. Sáb.,
das lOh às 14h.

sa nas paisagens edênicas e infan-
tis, precisamente orientalizada».
(R.P.)
DULCE WEYTINGH 0'ALMEIDA -

Pinturas. Galaria Quadrante, Av.
Gal. Venancio Flores, 125. De 2a.
a sáb., da» 14h à» 22h. Até 17 de

julho.

JEAN GILLON — Tapeçarias, loggia,
R. Barata 'Ribeiro, 334-A. De 2a. a
6a., das 9h às 18h. Sáb., das 9h às
12h. Até dia 30.

SEIS JOVENS ARTISTAS BRASILEI-
ROS — Coletiva de Adriano D'Aqui-
no, Bía Wolk, Emil Wainstock,
Amilton Luís Costa Júnior, Inácio
Rodrigues e Leandro Abreu Tei-

xeira. Galeria da Maisort de France,
Av. Antônio Carlos, 58/12.° andar.
De 2a. a 6a., das llh às 18h. Até

dia 5 de julho.

11Ii-

VOlCI LE SAMBA — Dir. cie J. Bra-

ga. Com Eloina Baker, Tobias, as
Mulatas da Cadeira de Ouro e o

grupo Golden Batuk's. Boato Night
and Day, Teatro Serrador — Ctnelan-
clia (242-7119 e 232-4220). De 2a. a
6a„ a Oh, sáb., às 2uh30m «...
0h30m. Couvert: Cr$ 70,00.

GRAÇA DO BONFIM — Musical pro-
duzicío por J. Braga e Carlos Ma-
chado. Com Djenane Machado, Ari

CHACRINHA - Show do apresenta-
dor de televisão, com participação
de Ellen de Lima, Dadinhoda Ilha,
os Kabuletês, Baianinho, Célia Reis,
Pedrotti • seu trombone, A» Su-

premas, as Gatas, o» Felinos • cha-
cretes e o conjunto de Alair Mert-
des. De 3a. a 6a., a dom. a par-
tir das 24h. Sáb. a lh. Sucata (Av.
Borge» de Medeiros, 1 436 ....
(227-6686 e 227-3589). Couvert Cr$
50,00. Sábado, Araci de Almeida
como atração especial.

ELIANA PITTMAN — Show da can-
tora hoje o dia 26, no Rincão Gaú-
cho, Rua Marquês de Valença, 43

Revistas
PELADAS NA COPA - Dir. de Ma-

notl Vieira. Com Nick Nicola, Tânia
Porto, Tiririca, l«r« Silva. Atrações:
Luciam, Vílor Zambito t o conjun-
to Curti-Som. Teatro Rival, Rua Al-
varo Alvim, 33 (224-6625). De 3a.
a »áb., às 18h, 20h, 22h. Dom., às
19hl5m, 21h15m.

TRANSITE NO FUETE - Texto • dire-

ção da Brigitt» Bl«ir..Com Brigitte
Blair, Veruska, Margõ Brito, Gugu
Olimecha e o Ballet do Adriano.
Teatro Miguol lemos, Rua Miguel

Lemos, 55 (236-6343). De 3a. a 6a.,

às 21h30m. Sábado e dom. 20h

e 22h. Ingressos de 3a. a 6a

e dom., a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00

(estudantes). Sáb., a CrS 30,00.

COM JEITO A COISA VAI - De Sil-

va Filho. Com os cômicos Manula,
Sandrini e Valentim, o bailarino
Alex Matos, travestis e vedetes.
Teatro Carlos Gome», Pça. Tiraden-
tes (222-7581). De 3a. a sáb., às

18h30m, 20h e 22h, o dom., às

19hl5m e 21hl5m. (18 anos).

MARIO CAMPELO — Pinturas. Gale-

ria Vernissage, Rua Hilário de Gou-
veia, 57-A. De 2a. a 6a., das 13h

às 23h e sáb., das 9h às 15h. Até

dia 8.
• Baiano vivendo em São Paulo,

as pessoas tendem a considerar naif

a sua pintura. Mas se trata de ar-

lista que busca a perícia, a limpe-

za, a vibração, cromática harmonio-

HENK KAMPS - Pinturas. Club»
dos Decoradores, Av. Copacabana,
1100, sobreloja. De 2a. a 6a., das
17h à» 22h. Até dia 27.

RAYMOND ROBERTO LOPEZ -

Pinturas. Hotel Santa Teresa, Rua
Almte. Alexandrino, 945. De 2a. a
sáb., das lOh à» 18h. Até dia ^25.

TAPEÇARIAS — Mostra dos arte-
sãos do Centro de Campo Grande,
do Banco da Providência. Galeria
Escada, Av. Gal. San Martin, 1219.
De 2a. a sáb., das 14h às 22h.

SÉRGIO ANDRADE — Desenho» e

pinturas. Galeria Grupo B, Rua das
Palmeiras, 19. De 2a. a 6a., das
14h às 22h, e sáb., das 9h às 13h.
Até dia 29.

• Primeira individual de um
dos bons alunos que Ivan Serpa nos
deixou. Designer por profissão, isto
se revela no rigor de suas abstra-
ções geométricas de efeitos ilusio-
nísticos tridimensionais. (R.P.)
RENATA RUBIM - Tapeçarias e ta-

peles. Galeria Studius, Rua das La-
ranjeira», 498. De 2a. a 6a., das 16h
às 23h. Até amanhã.

FOTOGRAFIAS — Mostra dos artistas
da Photo Gaierio. iõÂM, Rua Vise.
Silva, 157. De 2a. a 6a., das 14h
às 21h. Alé o dia 28.
COLETIVA — Com pinturas de Vi-
riato, xilogravuras de Hélio Alber-
to e gravuras de Ragnar. Galeria
Lia Raqueta Pinto, Av. Mal. Câmara,
186. De 2a. a 6a. das 9h às 17h.
Último dia.
COLETIVA — Com obras de Barbosa
Leite, Chlau Devéza, Marina Naza-
reth, David da Costa Messias Neiva
e Rodolfo Arldt. Alitálià, Av. Atlan-
tica, 1 936. De 2a. a 6a., das 9h
às 19h. Sáb., das 9h às 13h. Úl-
timo dia. .
WALTÉRCIO CALDAS JÚNIOR - De-
senhos e objetos. Atelier Luí» Buar.

que de Holanda, Av. Presidente Car-
los Luz, 12. De 2a. a sáb., das 16h
às 22h. Até dia 30.

• Uma das exposições mais mi-
nuciosamente cuidadas na sua mon-
tagem a que temos assistido no Bra-
sil, a ponto de ser, no conjunto, a
obra. Revelado para o público mais
amplo numa individual no MAM, em
1973, esse jovem artista utiliza o
simbolo como ponto de partida e
de chegada de seu trabalho, na mi-
niaturização dos dados do real (R.P.)

COLETIVA — De pinturas, desenhos
e objetos, com obras de Goeldi,
Santa Rosa e outros. Fundação Ca»a
do Estudante do Brasil, Pça. Ana
Amélia, 9. Até dia 30 de junho.

FAUSTO HENRIQUE — Tapeçaria».
Museu da Cidade, Estrada de Santa
Marinha s/ n.° De 3a. a 6a., da»
13h à» 17h e sáb. e dom., das llh
às 19h. Até dia 3 de julho.
JÓIAS — Coletiva com peças de
Caio Mourão, Márcio e Ricardo
Mattar, Nelson Alvin, Ulla John-
sen, Liane Katsuki e mais 11 ar-
listas. Galeria da Praça, Rua Ma-
ria Quitéria, 41. De 2a. a sáb., das
14h às 23h. Até dia 27.

• Um quase-panorama da cria-

ção contemporânea de jóias no Bra-
sil, através de trabalhos de 17 ar-
tistas do Rio, São Paulo, Bahia e

Minas Gerais, somados ao argentino
Luiz Tolnay o ao brasileiro Edival
Ramosa, residenle em Milão. Um
caráter didático mais acentuado le-
ria conferido maior amplitude à

mostra que, ainda assim, presta bom

serviço no seu setor. (R.P.)_

CARLOS BRACHER - Pinturas. Ga.

leria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. De 2a. a sáb., das lOh às 12h
das 16h às 22h. Até amanhã.

Leilão
PETITE GALERIE — Exposição hoje,

amanhã c domingo, das 16h às

22h, de peças do acervo da Pelite

Galerie, além de uma coleção de

cx-Volos pintados e Esmoleiros Bra-

silelros dos Séculos XVIII c XIX.
Pregão dias 24, 25, 26 e 27, às 21h,

com Ernani Leiloeiro, na Rua Barão

da Torre, 220.

HOJE NA RADIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66

AM-940 KHz

MÚSICA CONTEMPORÂNEA Ü5h) —

Mott the Hoople; David Bowie; Rolling Sto-
nes e Mahavishnu Orchestra.

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) —
Bolero, de Ravel (Filarmônica de Berlim); Les
Indes Galantes, de Rameau (Les Musicho-
liers); Gymnopcdie N.° 1 e Embriões Desseca-
dos, de Satie (Auric e Février) e Concerto
Acadêmico em Ré Menor, de Vaughan Wil-
liams (Jodry — violino; Orquestra de Cama-
ra dirigida por Jean-Jacques Werner).

NOTURNO (23h) — Atendendo às Cartas
dos Ouvintes.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — De 2a.
a 6a„ nos seguintes horários: 7h30m, 12h30m,
18h30m, 0h30m. Aos sábados, domingos e fe-
rlados, às 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS —
De 2a. a 6a., de meia em meia hora, a partir
das 6h 30m.

CAMPO NEUTRO (Esporte) — De 2a. a
6a., às 8h45m; sábados e domingos, às 21h.

FAA-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente das lOh às 24h.

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h30m) —
Genoveva, Op. 81, de Schumann (Bernstein —
8'10); Concerto N.° 3, de Saint-Saens (Rubins-
tein e Ormandy — 22'36); Kol Nidrei Op. 47,
de Max Bruch (Fournier — 10'30) e Sinfonia
N.9 6 — Patética, de Tchalkovsky (Markevitch
— 4515).

ESTÉREO SHOW (16h30m) — City of
Westrninster String Band; Peter Nero; Bert
Kaempfert; Percy Faith e André Kostelanetz.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 22h) —
Sinfonia N.° 25, em Sol Menor, de Mozart (Da-
vis — 20'18); Toccata em Dó Maior, de Bach-
Busoni (Horowitz — 17'20) e Concerto para-
Violino em Ré Maior, Op. 77, de Brahms (Fer-
ras & Karajan — 40'45).

ESTÉREO SHOW (22h 30m) — Sint-Prcux
e Quincy Jones.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — De
Ja. a 6a. llh, 12h, 14h 15h, 16h, 17h, 18h, 22h,
23h e 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, 16h, 17h, 18h,
19h, 20h, 22h, 23h e 24h. Domingos 12h, 14h,
15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 22h e 24h.

Correspondência para a RADIO JORNAL DO BRASIL,

Av. Brasil, 500 - 7? andar - TaUfona^ '264-4422.

Parques e Jardins
JARDIM BOTÂNICO - S a 11 mii
espécie» classificadas a a mai» com-

pltta coleção de palmeira» do mun-
do, cerca d» 300 tipo» diferentes,
•endo ainda o único o,ue possui a»
característica» própria» para a» bro-
mélia». Obra» de arte e prédio» his-
tóricos, como o da Fábrica do Pól-
vora, fundada «m 1808. Guia» po-
liglotas para o» visitantes. Estácio-
entradas: Rua. Jardim Botânico, 1008.
Horário de inverno: das 8h30m às
17h30m, e no verão até 18h30m.
Ingressos a Cr$ 1,00 e crianças com
monos de 8 anos não pagam in-

gressos.

PARQUE DA CIDADE — Com lagos,
bosques, jardins artísticos, extensos

gramado» • ainda o Museu da Ci-
dade. Estrada Santa Marinha s/n.°.
Diariamente, das 8h às 17h30m.

PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, »ede do Instituto de Belas-
Arte», floresta», gruta», torreão, ca-
labouço do» escravos, jardins, la-

gos, represas. Na Rua Jardim Bo-
tanico, 414, das 8h às 17h30m, ex-
ceto às segundas-feira.

JARDIM ZOOLÓGICO — Várias ei-

pécie» d» animais da fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
africana a asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil. Na
Quinla da Boa Vista, diariamente,
das 8h às 18h30m. Ingresso» a CrS
2,00. Crianças com menoi de 1,20m
não pagam.

FLORESTA DA TIJUCA - Visita à
Cascatinha, Açude da Solidão, Bom
Retiro, Cascata Diamantina e Cape-
Ia Mayrink, que tem no altar quatro
painéis de Portinari.

QUINTA DA BOA VISTA — Antiga
Chácara do Elias, uma das mais be-
las residências da época que, ofer-
tada a D. João VI, se tornou o Pa-

ço de São Cristóvão. Aí moraram
D. Pedro I e D. Pedro II. Hoie é
sede do Museu Nacional e onde
está localizado o Jardim Zoológico.

Teatros
PIPPIN — Comédia musical de Ste-

phen Schwartz e Roger Hirson. Dir.
de Flávio Rangel. Dir. musical de

Aílton Escobar. Com Maria Sampaio,
Marília Pera, Tetê Medina, Aricls
Peres, Marco Nanini, Carlos Kroe-
ber e outros. Teatro Adolpho Bloch,
Praia do Russel, 804 (285-1465). De
3a. á dom., às 21 h, vesp. 5a., às 17h,
e dom. às 18. O Rei Pepino, filho
da Carlos Magno, procura obstina-
damente encontrar o sentido da sua
existência. ^

A TORRE EM CONCURSO — Come-
dia musical de Joaquim Manuel de
Macedo, com música de Sidnei Mil-
ler. Dir. de Fernando Peixoto. Cen.
de Hélio Eichbauer. Com Ankito,
Valdir Maia, Isolda Cresta Ganzarol-
li, 

'André 
Valli e outros. Teatro

Gláucio GUI, Praça Card. Arcoverde
(237>7003). De 3a. a 6a., e dom. às
21h30m, sáb., às 20h30m e 2h30m,
vesp. 5a., às 16h e dom., à» 18h.
Ingressos a CrS 10,00. (10 anos).
A concorrência pública para a cons-
trução de uma torre de igreja faz
vir à tona os nossos complexos de
inferioridade nacionais. 

A TEORIA NA PRÁTICA É A OUTRA
— Comédia dramática de Ana Dios-
dado em tradução livre de Armin-
cio Blanco. Cenário e figurino» de
Bia .Vasconcelos. Música de Edu
lobo e Paulo César Pinhei-
ro. Dir. de Antônio Pedro. Com
Gracindo Jr., Débora Duarte, Fábio

Sabag, Regina Viana, Vinícius Salva-
tori e Pedro Paulo Rangel. Teatro
Princesa liabel, Av. Princesa Isabel,
186 (236.3724). De 3a. a 6a. e dom.,

às 21h30m, sáb. 20h30m e 22h45m.
vesp. dom., 18h. Ingresso» de 3a. í
5a., e dom., ve»p. a Crí 25,00, a
Cr$ 15,00 (estudantes). 6a. e sáb.
a CrS 40,00 a dom. a CrS 30,00.

• Conflito entra •» concepções
da vida da doi» joven» casii»,, um
moderninho e outro convencional.
A inteligente (daptação ao Bratil, a
boa direção a o excelente trabalho
do elenco permitem passar por ci-
ma dos lugarei-comuns de um texto
imaturo. (Y.M.)

SOMMA, OU OS MELHORES ANOS
DE NOSSAS VIDAS - Espetáculo
experimental de Amir Haddad. Dir.
de Amir Haddad. Mús. de Ricardo
Pavão. Can. a fig. de Joel de Car-
valho. Preparo corporal de Angel
Viana. Com Amir Haddad, Maria Es-
meralda, Taia Pere», Reinaldo Ma-
chado, Vera Seta e outro». Taatre
João Caetano, Praça Tiradente» 
(221-0305). De 3a. a sáb., às 21h,
Até dia 30. Revisão de trechos de

peças anteriormenle montadas por
Amir, como A CoMtrução, O Marido
Vai à Caça, Tango, A Dama do
Camarote, etc.

EL GRANDE DE COCA-COLA — Co-
média mulical de Diana White e
Ronald House. Dir. de Luis Sérgio
Perton. Com Sueli Franao, Felipt
Carone, Laerta Morrone, Berla Lc-

ran o Sérgio Ropperto. Teatro da
lagoa, Av. Borge» de Medeiros,
1 426 (227-6686, 227-3589 e . . .
227-2080). De 3a. a 5a., ài 21h30m,
6a., à» 21h30m e 24h. Sáb., às ....
20h30m e 22h30m, a dom., às 18h*
a 21h. lngres»o» de 3a. a 5a. a
dom., a CrS 35,00 a CrS 20,00 íe»-

tudante»). 6a. a CrS 40,00 a CrS
20,00 (estudante»), na Ia. »e»«ão a
e CrS 25,00 a CrS 15,00 "'eHudan-

tes), na 2a. sessão. Sábado a
CrS 40,00. Hoje, à meia noite,
ingressos ao preço único de CrS
15,00. Num pobre cabaré de uma
republiqueta latino-americana, o do-
no a sua família reprtientam um
»how divertidamente »ubdt«envolvi-
do.

ÍALEMOS SEM CALÇAS - De Gui-
lherme Gentile. Dir. da Antônio
Abujamra. Tradução de Lineu Dias.
Com (talo Rosti, Zanoni Ferrita e

Buza Ferraz. Taitro Santa Ro»a, Rua
Vise. da Pirajá, 22 (247-8641). De

3a. a 6a. e dom., às 21h30, sáb. às

20h30m e 22h30m. Vasperal dom.,
às 18h. Ingretso» de 3a. a 6a. o

dom. CrS 20,00 a Cr$ 10,00 (estu-
dantes). Sáb., CrS 30,00. Jovem fi-
lósofo procura salvar um rapaz in-
seguro da» influência» perniciosa»
do »eu exótico superpai.

JANTOU O MARIDO E DORMIU
COM O LEITÃO — Três comédia» de
Paulo Afonso de Lima. Dir de
Cláudio Gonzaga. Com Grande Ote-
lo, Maria Tereta Barroso a Telma Re»-
ton. Teatro Glória, Rua do Rus»el
632 (245-5527). De 3«. a 6a. a dom.
às 21h30m, sáb., às 20h a 22h. Vesp.
dom., à» 18h. Ingressos ao preço
único de CrS 10,00. Uma candi-
data a mi»«, um artista de « h o w

de travestis, uma família «uburbana:
três flagrantes crítico» da cafonice
carioca.
VIVA O CORDÃO ENCARNADO -

Comédia mutical de Luf» Marinho.
Dir. de Luí» Mendonça. Dir. mutleal
de Cláudio Barreto. Com Uva Nirío,
Gracinda Freire, Elke Maravilha, Luís
Mendonça, Francisco Silva a outro».
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guana-
bara, 17 (232-5817). De 3a. a dom.,
às 21h15m, vesp. dom., às 17h. In-

gressos a CrS 10,00 e CrS 5,00. (es-
ludantes).

• A vida da um aasal da artUta»
5 frente de uma «ompanhla mim-
bambe da teatro pa»torll, a »eu rela-
cionamento aom a comunidade. A

impiração da» tradiçõe» populare»
nordestina» é eanalizada para uma
encantadora farsa musical, extrema-
mente colorida, maliciosa a chtia
de fantasia, interpretada por um
elenco próximo da perfeição. (Y.M.)

FERNANDO PESSOA — Antologia

poética. Dir. de Isaías Almada. Mú-
sica de Murilo Alvarenga. Com Cllu-
dio Cavalcanti, Maria Cláudia, Robar-
to Frota, Susana Faini, Jorge Gome»,
Betina Viany a Paulo César de Oli-
veira. Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campo», 143 (23S2119). De 3a. a
éa„ àt 21h30m, sáb., 20h a 22h,
dom., 18h30m a 20h30m. Ingresso»
a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00 (estudan-
te»), de 3a. a 6a. e dom., Cr$ 30,00
ao» sáb.

• A música, a dança e a »in-
caridade da jovem equipe conía-
rem surpreendente comunicabilida-
de cênica à magnífica poesia de
Fernando Pessoa. (Y.M.)
O COLECIONADOR — Drama psico-
lógico de David Parker, baseado no
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roman«e de John Fowles. Dir. de
Parnando Torre». Com Oina Sfat o

Juaa da Oliveira. Taatra Malson da
Franca, Av. Pra». Antônio Cario»,
£8 (252-3456). De 4a. a 6a., a
dom., à» 21 h. Sáb., 20h a 22h30m.
Vesp. dom., 18h. Ingressos a CrS
10,00. (18 anos). Um neurótico cole-
cionador de borboletas mantém uma

jovem em cárcere privado.

O ANTI-NÉLSON RODRIGUES - Dra-
ma da «Htume» de Nél»on Rodrl-

gue». Dir. de Paulo César Pareio.
Com Wolf Maia, Neila Tavares, Sô-
nia Oiticica, Paulo César Pereio, Nél-
»on Danta» a Carlos Gregórlo. Teatro
Nacional da Comédia, Av. Rio Bran-
«o, 179 (222-0367). De 4a. a 6a. a
dom., à» 21 h. Sáb. às 20h e 22h30m.
Ve»p. ia., à» 17h, e dom. às IBh.
Ingressos diariamente a CrS 10,00 e
Cr$ 5,00 (estudantes). (18 anos).
Rico playboy louco de desejo pro-
cura potsuir mocinh» «uburbana.

A comédia El Grande
de Coca-Cola, com

Felipe Carone,
completa esta noite
300 representações,

contadas desde
a sua estréia em

São Paulo, 110 ano
passado. Na sessão das

24h, ingressos a
Cr$ 15,00

VASSA GELEZNOVA — Drama de
Máximo Gorki. Dir. de Maria Clara
Machado. Cen. de Joel de Carva-
lho. Com Marta Rosman, Louise Car-
doso, José Augusto Pereira, Bernar-
do Jablonski, Paulo Reis, Sílvia Nu-
nes, Sura Berditchevsky, Carlos Wil-
«on Silveira a outros. Teatro Tabla-
do, Av. Lineu de Paula Machado,
795 (226-4555), 6a. e sáb., às 21 h,
a dom., às 19h. Ingressos: Cr$ 20,00
e CrS 10,00 (estudante). Na Rússia,
do início do século, uma família
burguesa decadente em processo de
autodestruição.
O QUE MANTÉM UM HOMEM VI-
VO? — Coletânea de textos de Ber-
toit Brecht. Música» de Kurt Weii
e Jards Macalé. Dir. de José Antô-
nio de Sousa a Renato Borghi. Com

Renato Borghi a Ester'Góit. Teatro
Ipanema, Rua Prudente d» Morai»,
824 (247-9794), De 3a. a 6a., às
21h30m, dom., às 19h, sáb. 19h30m

e 22hl5m. Vesp. dom., IBh. Ingres-
»o» a Cr$ J0,00 e CrS 15,00 (estu-
dantes).

• Com uma garra incomum, Re-
nato Borghi e Ester Góis (ela revê-

lando-se uma atriz excelents) rea-
lizam uma viagem ao redor da
obra de Brecht, válida sobretudo

para quem não conhece ainda os
seus ensinamentos, ou já os esque-
ceu. (Y.M^)

AS LUXURIADES - Texto de Paulo
Silvino. Com Rachel de Biase, Rita

de Cácia, Sônia Muller, Fátima Frei-

re, Armando Garcia e Maurício Loyo-

Ia. Cenários M. A. Studio. Coordena-

ção Roberto Galeno. Participação es-

pecial de Rodolfo Siciliano. Teatro

de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269

(287-0871). De 3a. a 6a., às 21h30m,

sáb., às 21 h e 22h45m, dom., às

18h30m o 20hl5m. Vesp. de 5a., às

16h. Ingresso» de 3a. a 5a. e dom.

a CrS 30,00, 6a. e sáb., a CrS 35,00

e vesp. 5a., a CrS 15,00.

de travesti» envolvido em exótica»
complicaçõe» na sua eidrúxula vida
da família.

EXTRA
HISTORIA DE LENÇOS E VENTOS -

Texto e direção de lio Krugli. Músi-
ca do Caique Bolkay. Com Alice
Reis, Sílvia Aderne, Sílvia Heller, lio

Krugli, Calque Botkay e Beto Coim-
bra. Museu da Arla Moderna, Sala
Corpo/Som, 2.° andar. Sexta-feira,
Js 21h, sáb., às 16h e 21h, dom.,
à» 15h e 17h30m. Ingresso» a CrS

10,00. Sessões noturnas 6a. e sáb.,
apenas durante este mês.

a Com uma fantasia poética qua
insufla um sooro de vida nos obie-
tos inanimados, o grupo realiza um
espetáculo infantil de rara qualida-
de, que pode emocionar também o

esoeclador adulto. Recomendação
»<oecial da Associação Carioca dr
Críticos Teatrais. (Y.M.)

A GAIOLA DAS LOUCAS - Come-
dia de Jaan Poiret. Direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória, Car-

valhinho, Maria Pompeu, Mário Jor-

ge, Juju Pimenta a outro». Teatro

Ginástico, Av. Graça Aranha, 187

(221-4484) De 3a. a 6a., a dom..

àt 21h. Sáb., à» 19h45m e 22h45m.
Vesp. 4a. 17h a dom., 18h. Ingres-

so» de 3a. a 5a. e dom., a CrS

25,00 e CrS 15,00 (estudantes). 6a.,

Cr'$ 30,00. Sáb., CrS 40,00 e vesp.

4a. CrS 15,00. O dono (dona?) de

uma boata eipeciaüzada em »how»

DYSANGELIUM (Hie a Hoc) - Pro-
ducí» do Centro de Pesquisa ex-Taa-
tro. Dir. de Ai.-ton Kerensk.y. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
de Botafogo. Rua Muniz Barreto.
54. Amanhã, às 21h30m, última apra-
sentação com entrada franca.

SETE PARÁBOLAS — Baseada na

interpretação de Mansour Challita do
livro Parábolas, de Gibran. Criação
livre de atores e espectadores. Mú-

sica oriental árabe g do coniunto
inglês King Crimson. Teatro Pedro-

Jorge (Academia Vera de Maga-
Ihães), Rua Visconde de Pirajá, 452
— sala 210. Sábados e domingos,
às 19h.

1
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Poe7?ia visual ãe Stephen Morris em exposição
no Olá House Arts Centre de Londres

0 consumo
da poesia

Em Londres o movi-
mento da Poesia Visual
começa a interessar as
galerias de arte. A revis-
ta Time Out, especiali-
zado em roteiros turís-
ticos e na relação dos
programas culturais e
artísticos da cidade des-
taça em seu último
número cerca de cinco
exposições de Poesia
Concreta, onde o texto
poético é tão importante
quanto o aspecto visual.
As galerias de arte
exibem estes poemas-
quadros, ressaltando a
qualidade damaioria
das obras. O responsável
pelo National P o e t r y

Centre assegura que "o
futuro das artes piás-
ticas está indissolúvel-
mente associado à poe-
sia."

Completamente inte-
grados ao processo
comercial das galerias,
esses novos poetas têm
procurado igualar o s
preços de seus quadros-
poemas aos dos pintores
consagrados. Ao que pa-
rece com muito êxito,
afinal o número de mar-
chanãs interessados em"explorar este novo ra-
mo de negócio" tem au-
mentado surpreendente-
mente.
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TEATRO ADOLPHO BLOCH
AR CONDICIONADO TOTAL

EDIFÍCIO MANCHETE
Rua do Russell, 804 — Tels.; 285-1465 e 285-1466

ADOLPHO BLOCH apresenta

I i-1 í IN' I

$51I
MUSICAL MARAVILHA

MARILIA PERA MARCO NANINI
MARIA SAMPAIO TETE MEDINA
Ariclê Perez — Carlos Kroeber

e mais 50 artistas
Direção geral de FLÁVIO RANGEL

INGRESSOS A VENDA NA BILHETERIA DO TEATRO
E NAS AGÊNCIAS DE O GLOBO
CENTRO: COPACABANA:

Av. Ria Branco, 185 Rua Dias da Rocha, 9-B

De terça-feira a domingo às 21 horas. Quinta-feira
as 17 horas (preços reduzidos) e domingo às 18 horas.

Ingressos para estudantes em todas as sessões,
exceto na matinê de quinta-feira.

A GAIOLA DAS LOUCAS
TEATRO GINÁSTICO - Rtservaí: 221-4484

Hoie às 21 horas, amanhã: 19,45 e 22,30 hs.
"Ri dd primeira «i úlHm.i cena, ass m cuno leda a platéia" — Gilberto
Tumscil: - O GLOBO.
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RTHUR RUBINSTEIN

Memórias de um artista
Aos 86 anos, Arthur Bubinstein uni músi-

co que ajudou a fazer a história artística des-
te século, mostra uma vitalidade impressio-
nante.. Sua vida foi levada à tela pelo cineas-
ta francês Prançois Reichenbach (um dos
criadores do cinema-verité) e o primeiro vo-
lume de suas memórias lançado em Paris com
o titulo Os Dias de Minha Juventude. "Evitei,
— diz Rubinstein — contar histórias relacio-
nadas a meus concertos. Acredito que o públi-
co deva considerar minha história musical
um tanto aborrecida. i

Atualmente o músico escreve o segundo
volume, que se refere aos anos de maturida-
de e onde aparece como o último dos roman-
ticos, dividido entre a paixão pela música (so-

bretudo Chopin), pelas mulheres, pelos cigar-
ros e pelas rosas. "Escrever as minhas memó-
rias tem-me custado muito tempo. Apesar da
minha excelente memória sou obrigado a bus-
car pontos de referência na distancia dos
anos. E na minha idade é fácil me equivocar
nos detalhes.

Paris é. a cidade em que Rubinstein se sen-
te mais à vontade. Mora na elegante Avenida
Foch. mantendo um ritmo de vida tranqüilo:
lê todas as noites Proust, "o meu autor fran-
cês oreíerido e que me estimula a buscar o
tempo perdido. Todos os dias me felicito por
continuar vivendo, ainda que não tenha medo
•áa. morte."
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A atmosfera ãe Ano Passado em Marienbad
está reproduzida nas fotografias de Alain Resnais

Fotografias no clima de Resnais
Alam Resnais pode não ter recebido boas

criticas para o seu último filme Stavisky, mas
ainda assim está disposto a mostrar outros as-
-pectos de sua inventiva artistíca. Acaba de ser
editado um álbum de fotografias assinadas por
ele e com prefácio de seu roteirista preferido e
grande ainigo, Jorge Semprum. Na maioria
são fotografias dos locais por onde Resnais es-
teve em missão profissional. Marienbad, tal

como o seu mais famoso filme, ganhou espe-
ciai destaque. E\onde a imaginação do foto-
grafo se perde "num itinerário de desejo e rc-
cordacões". Muros com a pintura corroída pelo
tempo, pedras encontradas nas estradas, esca-
das, casas em decadência são os temas pre-
feridos pelo diretor, que encontra na fotogra-
fia o mesmo clima suavemente triste de seus
filmes.

O coreógrafo Serge
Lifar está se desfazen-
do de sua coleção de
objetos rclaclon a d o s
com a dança. Serão lei-
loados hoje e amanhã,
no tíotel George V em
Paris, desenhos e ma-
quetes assinadas por
Jean Cocteau, Picasso,
Juan Gris, Miro e Utril-
Io.

A sorte na loteria
também interessa aos
norte-americanos. O
ator Sidney Foitier di-
rigiu TJptown Saturday
Night, que mostra a
obsessão de um grupo
de pessoas pela vitória
nos jogos de azar. No
elenco, além do próprio
Poiticr, Harry Bclafon-
te e Bill Crosby.

Acaba de ser divul- .
gada a premiação da
Municipalidade de Ná-
polis aos melhores do
cinema em 1973. O Pré-
mio Curtis foi distri-
buida a Florinda Boi-
kan, Bruno Cirino, Mar-
tine Brochard e Zeudy
Araya, entre os atores.
Nino Rotta e Pepino
di Capri, receberam a
láurea no setor musical
e o diretor Ernesto Pio-
ri foi o único distingui-
do em sua categoria.
Mais uma vez a.brasi-
leira Florinda recebe
um prêmio na Itália, re-
sultado segundo ela "de
uni árduo trabalho."

• Patrick Modiano,
com apenas 27 anos, é
um dos romancistas
mais famosos atual-
mente na França. Já
aos 18 anos lançou sua
primeira novela La Pia-
ce de ratoile, poucos
anos mais tarde La
Ronde de Nuit e final-
mente Les Boulevards

Em circulação
de Ceinture que deu a
Patrick o Grande Prê-
mio da Academia Fran-
cesa de 1972. O último
sucesso de Patrick Mo-
diano c o roteiro de
L a c o m b e Lucien. o
maior sucesso de critica
e de público cm Paris
atualmente.

• Iniciou-se o 20.'
Festival Asiático do
Filme, em Taipei, For-
mosa, com um regula-
mento sui-generis. De-
pois de eliminar a pre-

miação, os responsáveis
pelo Festival voltaram
atrás, alegando que"festival sem prêmios
não desperta muito in-
teresse." E mesmo de-
pois de iniciado o Fes-
tival Asiático do Filme
ainda não foram deci-
didos os critérios de
premiação. Conio afirma
o diretor-geral da mes-
tra: "esta decisão pod?
ser tomada mais tarde."

• Pelo menos duas
atrizes dos "bons tem-

O QUE HÁ
PARA VER

PARIS

CINEMA •

Monologue — Filme sovl-
ético que procura romper
com o pensamento monoli-
tico do regime. Dirigido pe-
Io jovem Ylia Averbakh, a
película reflete o movimen-
to de contestação dos inte-
lectuais contra o centralis-
mo do Partido. A crítica
francesa destaca "a grande
elegância do estilo". Museu
de Arte Moderna.

Toute NuditéSera Chatié
— Toda Nudez Será Cas-
tigada é chamado pelos cri-
ticos de uma demonstrarão
dos "tabus discretos da bur-
guesla brasileira". A Arnal-
do Jabor são atribuídos, pe-
lc I/Express, dois pais cine-
matográficos: Bufiuel e
Torre Nilsson. Ursulines,
Dragon, Marbeuf.

The Niekel Ride — Ro-
bert Mulligan volta ao filme
policial. A presença de
Jason Miller garante o cli-
ma de violência: o desejn-
penho do ator está sendo
considerado de alta quali-
dade. Médicis, Biarritz,
Cinémonde-Opera.

TEATRO

Tommy — A ópera-rock
do conjunto pop Who, que
será filmada breve pelo di-
retor Ken Russel, transfor-
mada em ópera-ballet pelo
grupo canadense Grands
Ballets. Théâtre des Cham-
ps-Elysées.

Saint-Jeanne du Larzae
— Libelo antimilitarista de
Patrick Font, com muita
caricatura e verve. Espeta-
culo na programação do
(Festival de Marais.

I CONCERTOS
Nureyev — O famoso bai-

larino dança com o grupo
da ópera de Paris que per-
maneceu na França. En-
quanto parte do grupo ex-
cursiona pela América La-
tina os remanescentes apre-
sentam um repertório que
inclui coreografias de Ba-
lanchine, Paul Taylor e Jo-
sé Limon. Falais des Sports.

"LORELEIIS THE SEASONS BIGGEST
AND SPLÁSHIEST MUSICAL COMEDYI"
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simpática love story- Royal
Opera Wat Tyler — Premié-
re inglesa da ópera de Alan
Bush. Keynote Opera Socie-
ty-

EXPOSIÇÕES

Mary Quant / A criado-
ra da moda jovem nos anos
60 numa exposição retrós-
pectiva no The London
Museum.

NOVA IORQUE

pos dos musicais" estão
de volta aos palcos da
Broadway. A estrelinha
dos musicais da Metro
Jane Powell (Sete Noi-
vas para Sete Irmãos)
c a esfuziante Carol
Chann i n g (Positiva-
mente Millie) são vizi-
nhas de sucesso nos
teatros de Nova Iorque.
Enquanto Jane é Irene,
Carol c Lorelei. ambas
em papéis que a critica
tem definido como "ma-
ravilhosiimcntc inconse-
quentes."
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EXPOSIÇÃO

Mareei Breuer — O f amo-
so arquiteto da Bauhaus
numa exp osição-sintese.
Museu de Artes Decora-
tivas.

LONDRES

CINEMA

Hcrbie Rides Again — O
sucesso de Se Meu Fusca
Falasse Inspirou aos Es-
túdios Walt Disney o pro-
longamento da série. Com
um elenco com alguns bons
atores — Helen Hayes, Kee-
nan Wynn e Stephanie
Powers — o verdadeiro as-
tro do filme é o carro Her-
bie, Direção de Robert
Stevenson. Radio City Mu-
sic Hail.

Programa Duplo — Slec-
per e Bananas, as duas
comédias de Wood AUen em
programa conjunto. Além
do diretor, participa de Sle-
eper a revelação Diane Ke-
aton. Malibu, Village, City
Island, Music Hail, Hasting,
Mid Valley Chosen Survi-
vórs — Mais um filme de
horror, aproveitando a tri-
lha aberta pelo Exorcista.
Direção de Sutton Roley e
no elenco Alex Cord, Brad-
ford Dillman e Diana Mui-
daur. State 1, Paradise 1,
Madison Cinema e Oriental.

TEATRO

A Little Night Music —
A publicidade refere-se a
esta comédia musical como
"uma brisa de verão". A pre-
sença de Glyn Johns, uma
das atrizes .preferidas de
Disney, garante o ar de des-
compromisso. Majestic.

Noel Coward in Two Kcys
— Considerada pela Associ-
ação dos Críticos como a
melhor comédia de 1974, es-
ta peça anuncia suas úl-
timas semanas. No elenco
a presença segura de Jes-
sica Tandy e a participação
de Anne Baxter e Hume
Cronyn. Ethel Barrymore
Théâtre.

CONCERTO

Moiscyev — Mais uma
visita do grupo soviético a
Nova Iorque. Metropolitan
Opera-House.

CINEMA

Pink Fioyd Live at Pom-
peii — Documentário de
produção alemã, dirigido
por Adrian Maben mostran-
do o músico Pink Floyd em
recital nacidadeitaliana.de
Pompéia. Os ingleses con-
sideram este filme, "o me-
lhor sobre música pop já
realizado." Bloomsbury.

Indians — Mais um do-
cumentário, este sobre os in-
dios da Amazônia, dirigido
por Jean Pierre Dutilleux
em 16 mm. índios brasi-
leiros em suas aldeias pró-
ximas ao Rio Xingu. Focus.

Throne of Blood — O fil-
me mais famoso de Akira
Kurosawa (O Trono Man-
chado de Sangue), pro-
dução de 1965, em reprise,
Macbeth na visão oriental,
utilizando o teatro Noh e a
violência do cinema de
Kurosawa. Bankside Globc e
Southwark.

TEATRO

Sizwe Bansi is Dead —
De Atrol Fugard, contando
as injustiças sofridas pelos
negros na sociedade racista
da África do Sul. Excelentes
desempenhos de John Kanl
e Winston Ntshona. Ambas-
sadors.

Oh Kay — Musical de
Gershwln que a critica in-
glesa recomenda apenas
àqueles que "gostaram de
Porgy and Bess e que não
têm um gramofone em
casa". O tempo envelheceu
esta comédia musical. A
presença de Amanda Barrie
sustenta o espetáculo'. West-
minster Theater.

CONCERTOS

Royal Ballet — Depois de
uma excursão pelos Estados
Unidos, o Royal Ballet apre-
senta um programa que in-
clui Concerto de Macmillan
para música de Shostako-
vich e Two Pigcons, uma

BUENOS AIRES

CINEMA

Festival do Cinema Itali-
ano — Seleção de filmes da
Itália. Hoje, Permette? Roc-
co Papaleo, de Ettore Seal-
Ia; Amanhã, Gottcrdamme-
rung, de Luchino Visconti,
Domingo, Morte a Ven-
necia, de Luchino Visconti,
Segunda-Feira, IL Vitelloni,
de Fellini; Terça-feira, Ieri,
Oggi, Domani, de Vittorio de
Sicca; Quarta-feira, Mimi
Metallurgico, Ferito Nell'0-
nore, de Lina Wartaiuller;
Quinta-feira, Le Stagione
Del Nostro Amore, de Mario
Monicelli e sexta-feira I So-
liti Ignoti, de Mario Moni-
celli. Empire 74.

Um Beatlc cm ci Paraíso
— Comédia inglesa de Jo-
seph Mc Grath, aproveitan-
do a fama de Ringo Starr, o
ex-Beatle. Completam o
elenco Raquel Welch e Ro-
man Polanski, em partici-
pação especial. Sarmiento.
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TEATRO

La Inmortal Celestina —
Adaptação do clássico de
Fernando de Rojas, numa
montagem de J. Gordon
Paso, com um elenco em
que se destaca o cômico Vil-
ches. Municipal San Mar-
tin.

EIZoo de Cristal — A an-
tiga peça de Tenesse Willi-
ams (The Glass Menageric)
numa remontagem que pro-
curou trazer o texto para
o sensibilidade contempora-
nea. Teatro de Ia Cortada.

CONCERTOS

Orquestra de Câmara da
Tcheco-Eslováquia — Com o
maestro Otokar Stejsjal,
tendo como solista Eva Lus-
tigova no violino. Progra- ;
ma: Benda, Boccherini, ^r
Raats, Suk. Hoje no Teatro X}»'
Coliseo. 3^»
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O JOGO DO DIA-A-DIA

A atualização, com
uma nova carta de
princípios, de uma
aliança militar — a NATO
— velha de um quarto
de século, a intensificação
do terrorismo irlandês
em território inglês
e a escolha dos novos
Governadores brasileiros
fazem a parte política
do teste de hoje, que
trata ainda da morte de
um dos nomes legendários
da Segunda Guerra
Mundial, da passagem
pelo Brasil de uma
cantora, em evidência nos
Estados Unidos, do
cinema nacional e de
uma derrota sem luta do
esporte brasileiro —
um título mundial
perdido no México
enquanto outro está em
jogo na Alemanha.

tados Unidos, o General
Dwight Eisenhower — outra
figura notável daquele con-
flito — declarou que os pai-;
ses aliados na luta contra o
eixo nazi-fascista não tir
nham, "em relação a ne-;
nhum homem, divida maior
do que com o Marechal
Zhukov". O mais conde-
corado de- todos os mili-
tares soviéticos, Zhukov:
tem seu nome ligado, co-
nio comandante do principal
corpo de tropas era ação no
episódio, a uma das páginas'
mais importantes da Segun-
da Guerra, a:

que sempre foi para mim
uma combinação de ídolo,
alter ego e mentora", De
quem fala. Carmen McRae
¦nessas declarações transcri-
tas pelo JORNAL DO BRA-
SIL?

IEm 
Ottawa, no Cana-

dá, a Organização do
Tratado do Atlântico

Norte (NATO) realizou esta
semana a 25a. Reunião do
seu Conselho de Ministros.
Presentes os Chanceleres dos
15 países membros da alian-
ça, a conferência aprovou a
nova Carta do Atlântico, de-
claracão de princípios e obje-
tivos da NATO. Já na terça-
feira, dia de abertura do en-
contro, a documento estava
praticamente pronto, depen-
dendo apenas da fixação de
um ponto-de-vista comum
entre Estados Unidos e Euro-
pa Ocidental quanto ao en-
caminhamento da détente
Washington—Moscou, defi-
nida como meta da política
e das esperanças da Organi-
zacão, em discurso pronun-
ciado na sessão inaugural
por seu Secretário-Geral:
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Sarah Vaugham
Ella Fitzgerald
Billie Holiday

Tomada de Berlim ?
Invasão da Normandia D
Batalha de Stalingrado ?
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Kurt Waldheim
Joseph Luns
Jean Sauvagnargues
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~'£L Segunda-feira, o Exér-•JP cito Republicano Ir-
4*W landes (IRA) cometeu
em Londres o mais ousado
dos 64 atentados que já par-
ticipou desde que estendeu
ao território inglês sua guer-
ra pela anexação da Irlanda
do Norte ao Eire (Irlanda in-
dependente). A ação terroris-
ta — a explosão de uma bom-
ba — teve por alvo o Palácio
onde funciona a Câmara dos
Comuns. O artefato explodiu
quando se encontravam na
casa parlamentar alguns
deputados, que procuraram
refúgio nos porões. Onze pes-
soas saíram feridas e o in-
cêndio conseqüente à expio-
são consumiu obras de arte
que datam do século XIII.
Famoso por suas torres — a

. do Big-Ben e a da Victoria
Hall —- o prédio atingido pelo
IRA é o Palácio de:

4 

Na política brasileira,
a semana marcou o
virtual encerramento

da missão do Senador Petró-
nio Portela, presidente da
Arena, que percorreu todo o
país para coordenar a indi-
cação dos futuros Governa-
dores de Estado. Os nomes
escolhidos — numa relação
que até agora só não inclui
Minas Gerais e Maranhão —
revelam uma preferência por
quadros políticos, em detri-
mento dos técnicos, figuran-
tes apenas em quatro Esta-
dos. Dois ex-Ministros e um
ex-Governador foram indica-
dos. Escreva, na linha A, o
nome desse ex-Chefe de Go-
verno estadual e, na linha B,
o do Estado que ele voltará
a governar:

5 

Carmen McRae, hoje
uma das grandes can-
toras de jazz dos Es-

tados Unidos, apresentou-se
em dois concertos no Teatro
Municipal, terça e quarta-
feira. Também pianista, ela
começou sua carreira na épo-
ca das grandes orquestras
(década de 40), tendo sido
crooner da formação coman-
dada por Count Basie. Agora
vitoriosa, não nega que ou-
tra intérprete norte-ameri-
cana represente em sua vida
artística "mais do que uma
inspiração": "Aprendi muito
no seu convívio e, quando co-
mecei, minha ambição era
cantar exatamente como ela,

D
D
D

6 
0 Instituto Nacional
de Cinema distribuiu
quarta-feira os troféus

Coruja de Ouro e Humberto
Mauro, destinados aos me-
lhores do cinema nacional
em 1973. O prêmio de melhor
realizador — a Coruja de Ou-
ro e Cr$ 25 mil — coube ao
diretor do filme São Bernar-
do, baseado na obra de Gra-
ciliano Ramos. O cineasta
premiado é originário do mo-
vimento conhecido como ei-
nema novo e anteriormente
já havia filmado, também
com sucesso, o teatro (A Fa-
lecida) de Nelson Rodrigues:
Seu nome:
Carlos Diegues --
Leon Hirszman D
Antônio Carlos Fontoura ?

7ACopa 

do Mundo de
futebol, ocupando as
páginas esportivas de

toda a imprensa, minimizou
a repercussão de uma deci-
são que retirou do. Brasil o
único título mundial que o

. país possuía em boxe: segun-
da-feira, o Conselho Mundial
de Boxe, reunido no México,
determinou a cassação da co-
roa de campeão do mundo de
Éder Jofre, indicando para o
seu lugar o vencedor de uma
luta entre o venezuelano Al-
fredo Marcano e o norte-
americano Bobby Chacon,
em data ainda não marcada.
A decisão foi tomada porque
os representantes do pugilis-
ta brasileiro não comparece-
ram ao local onde deveria ser
assinado o contrato de um
combate entre Éder Jofre e
seu desafiante do ranking,
que teria de ser realizado, se-
gundo os regulamentos do
CMB, até o dia 21 deste mês.
Éder Jofre era o campeão
mundial dos pesos:
Moscas P
Leves P
Penas n
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Saint James D
Westminster
Buckingham D

é1fc Terça-feira, em sua
-C casa de campo nas

*J* proximidades de Mos-
cou, morreu, de ataque car-
díaco, aos 77 anos, o Maré-
chal Georgi K. Zhukov, ex-
Ministro da Defesa da União
Soviética e nome de destaque
na h i s t ó r i a da Segunda
Guerra Mundial. Certa vez,
quando já Presidente dos Es-
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M1NHA9 NÒTÃS ANDAM
MUITO BAIXAS. 'AÍ SE
VOCÊ DATILOGRAFAR. ES-
TA REDAÇÃO PARA Mlrv.,
TALV-.2. Eli KA£tHORE.
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HORÓSCOPO STARRY CRUZADAS CARLOS DA SILVA

Signo Solar Vig.nta'. CÂNCER. (21 da iunho a 20 da julho). Conforma, cal-
tulos b.»aa-« n., Efcméiid., d. RAPHAEl, o Sol parcotr. n.,t. p.r.odo o

Siano d. Cantar. Planata vig.nta: LUA. Elamanto: Água. c,"d,n*'- ¦W1"-
Pattes do cotpo: Saio,, tlloro, astomago a iisttma alimant.r. Malal: Prata.
Cor: prateada.

ÁRIES LIBRAr (21 de março'»
19 do abril)

(23 d* lalambro •
22 da outubro)

Favorável a transações imo-
biliárias. Aumente o valor
de sua casa com uma remo-
delação. As divergências
com o cônjuge continuam.

Cuidado com o esgotamento
nervoso. Bom para impul-
sionar seus ganhos.

ESCORPIÃO

TOURO

V (20 dt abri' <
20 d* mai°V

m. (23 d* eulubrs 1
21 à* novembro)

Ideal para solucionar pro-
blemas de parentes. Cautela
ao viajar. Feliz para o amor.
Não se descuide da saúde.

GÊMEOS

^^~T^ (21 de maio a
^"^~^ 20 de lunho)

Dia mais feliz para seus pia-
nos financeiros. Evite riscos
e gaste o mínimo possa"-'
vel.

CÂNCER

* vO/^V flí de lunho •
X^jpJ • 22 de iulho)

Não espere gentilezas de
estranhos. O que você co-
meçar hoje poderá dar óti-
mos resultados^

LEÃO ~~

Bom para consultar profis-
sionais liberais. Excelente
para o amor.
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SAGITÁRIO

(22 dt novembro ¦
Àl d* dexembro)

Seu trabalho será o fator
mais importante para o
equilíbrio das finanças. Sua
reputação melhorará consi-
deravelmente.

CAPRICÓRNIO

>€ (22 de dezembro ¦
19 de ientito)

O dia contém oportunidades
para impulsionar assuntos
conjugais. Muito feliz para
o amor. Aproveite.

AQUÁRIO

st (21 dt Iulho *
22 dt egoilol

(20 dt leiteiro ¦
1S de fevereiro)

Melhores oportunidades pa-
ra fortalecer sua saúde. Pro-
cure obter informações so-
bre um assunto pendente.

VIRGEM

Tenha cuidado para não se
exceder. A saúde continua
delicada. Favorável para
compras e vendas. Tome
decisões.

PEIXES

T». (23 de agoilo *
22 de ttlembto)

(19 de fevereiro >
20 de mar;«)

Feliz para o relacionamento
com amigos. Dedique-se a
atividades sociais.

Estude seus problemas pes-
soais. Elabore planos. Feliz
para o amor.

HORIZONTAIS — 1 — ro-
cha sedimentar argilosa estra-
tiíicada, altamente endureci-
da; ardósia; 11 — voltas de
corda com que se ligam as par-
tes tendidas dos mastros, ver-
gas, etc; 12 — predileçôes ou
simpatias por alguma coisa;
13 — coque; piparote; 14 —
surra; tunda; 15 — eficácia;
o principio individual (filosofia
chinesa); 16 — dia de ação de
graças (no Paquistão); 17 —
cidade da França; 19 — uma
das três religiões chinesas; re-
ligião surgida no século VI a.
C, derivada da pregação filo-
sófica de Lao-Tzu; 20 — ternu-
nalia alata, árvore indiana da
família das Combretáceas, cuja
casca tem propriedades meolicl-
nais; 21 — divindade nagò das
macumbas cariocas; 23 — pa-
lavra sueca que significa baixo
e entra na composição de topo-
nimos; 25 — agora (termo do
dialeto de Cabo Verde); 26 —
espécie de mandioca; 27 —
aparência externa de qualquer
coisa; 28 — espécie de enguia;
29 _ repreensão; pancadaria;
31 — cantigas populares em
honra dos santos; 32 — gênero
de mamíferos roedores do grupo
dos Miomorfos. família dos
Murídeos, tribo dos Murineos,
,com mais de 180 espécies espa-
lhadas por todo o mundo.

VERTICAIS — 1- corte de
pêlos, de cabelos; 2 — camor
popular da Grécia antiga; 3 —
tratamento afetuso de negros
velhos; 4 — país imaginário,
criação poética do escritor in-
glès Thomas Morus (1480—
1535), e em que tudo está orga-

nizado da melhor forma; 5 —
vernerita: silicato de alumínio
e cálcio dos terrenos antigos;
6 — graúdas; 7 — planta hi-
brida que participa das quah-
dades da couve e do nabo
(pi;); 8 — guri; 9 — formação
vegetal rarefeita, constituída
por árvores de pequeno porte;
10 — assistentes; adjuntos; 16
— álcool etílico; 18 — pequeno
rio da Prança, do Departamen-
to do Norte; 22 — unidade de
pressão, utilizada para medir
a pressão atmosférica, equiva-
lente a um milhão de dinas
por centímetro quadrado ou a
um milhão de bailas; rnega. a-
rla; 24 — frações de unidades,
quando divididas em mais de
10 partes iguais, mas não em
número potência de 10; 30 —
meia pipa. tColaboração de
W. Q. Siqueira — Niterói). Le-
xicos utilizados: Pequeno; Mc-
Lboramentos e Casano»as.

SOLCÇOES DO NUMERO
ANTERIOR

HORIZONTAIS — manigan-
cia; arejamento; nerole; ca;
anel; mtmosj tu; ic; rico; alo-
tar; dar; ador; me; aca; tal;
ri; teimem; cid; moralizara.

VERTICAIS — manata; are-
nulaceo; ncre; ijolito; gal;
amem; ne; cnemide; itaoca;
ao; ir; sortida; cartel; odair;
mi; atm; ami; rir; ma; ca.

Corres pondêncla, colabo-
rações e remessa de livros <•• rc-
vistas para: RUA DAS PAL-
MEIRAS. 57 apto. 4 — Botafo-
jo — ZC-02.



A véspera
(eclética)
do inverno
nas ruas
do Rio

SUZETE ACHE
FOTOS DE RUBENS BARBOSA

Se bem que as revistas de moda e
as boutiques insistam em mostrar uma
moda de inverno renovada, preciosa on-
de a nostalgia entra como elemento de
base, as ruas do Rio mostram uma rea-
lidade inteiramente diferente, feita*, üe
retalhos de modas passadas ou do ües-
conhecimento total das novas ten-
ciências. , ,., „,,„

No verão propriamente dito, que
vai de dezembro a março, a criatividade
carioca surge em cada esquina. As mu- •

lheres improvisam a moda de maneira
muito especial, como foi o caso das tao
decantadas tangas, que acabaram viran-
do manchete e moda no mundo inteiro.
Ou um lenço à guisa de busízer, camise-
tas diminutas até onde o pudor pernu-
te e uma variação de detalhes tao gran-
de que a todo dia surge uma nova bossa.

Esse ciclo de renovação não se re-
pete no inverno, ele se padroniza. E o
que se vê nas ruas da cidade, mdistin-
tamente nas Zonas Sul, Centro e Norte
do Pão. As calças compridas sao, mdis-
cutivelmente, o que mais se ve — em
jeans, brim, veludo (muito raramente)
e em'tecidos acamurçados. E os modelos
são praticamente iguais: cintura um

. pouco baixa, sem passadores ou bolsos
e pernas extremamente largas. Do novo
modelo lançado por Saint-Laurent, de
pregas e bolsos enviezados, não existem
vestígios. A mulher carioca reluta em
adotá-lo alegando que ele engorda.

As saias mi-mollet ou abaixo do joe-
lho, a grande coqueluche da Europa,
ainda não foi digerida por aqui. Ela apa-
rece ocasionalmente à noite e durante o
dia é preterida pela saia curta (muitos
kilts) ou de vez em. quando pela saia
longa, ainda que em tecidos leves, de
verão. . . „

Talvez pela própria imposição do
clima, a carioca não tem o hábito de re-
novar seus agasalhos e suéteres. Eles se
empilham nas prateleiras das lojas pa-
ra serem consumidos apenas durante as
liquidações e usados, com atraso, nas
estações seguintes. Os débardeurs, espe-
cialmente os feitos em crochê multicolo-
rido, são muito vistos, assim como a su-
perposicão de mangas (ainda), apesar
de estar condenada pela moda atual.
Outro tabu que não foi destruído: o das
malhas Cacharei que, talvez por falta de
imaginação, continuam a vestir a maio-
ria das mulheres. .

Nas ruas a moda retro é coisa intei-
ramente desconhecida. Os chapéus,
quando aparecem, só causam espanto e
a voilletesó conseguiu adeptas entre as
madrinhas de casamentos. O vestido, ou-
tro retorno triunfante da moda atual,
não foi sequer anotado. A rigor, apenas
um: o longo de estamparia indiana, usa-
do descontraidamente por uma grávida.

Os artigos de lã, realmente, estão a
preços proibitivos, mas os cardigans ele-
gantes, que combinam com todas ^as
roupas, podem ser encontrados também
a preços acessíveis. Apesar disso, não ga-
nharam a batalha contra as jaquetas
como agasalho primodial de inverno,
que se multiplicam de forma monótona,
quase sempre em veludo cotelê ou em
jeans escuro ou délavé.

Os collants inteiriços, formando blu-
sa e meias, são um conforto à parte e,
não sendo rigorosamente o último grito,
não comprometem e não deixam de ser
uma forma elegante de estar bem ves-
tida. É peça muito vista e largamente
difundida entre nós.

No setor de sapatos, uma confusão
permanente: tamancos de sola de madei-
ra, sandálias de sola de cortiça e mesmo
os tamanquinhos Scholl (mais adequa-
dos para os dias de calor) convivem
tranqüilamente com os mocassins tradi-
cionais e com os sapatos de sola dupla
e saltos altíssimos. O tênis, branco ou
colorido, é uniforme entre o pessoal mais
jovem.Uma bossa, talvez a única, difundi-
da entre as menininhas da Zona Sul:
suéter curta, terminando na altura da
cintura, deixando aparecer as fraldas de
uma camisa.

Uma descoberta surpreendente: a
moda masculina é seguida mais de per-
to, com toques de humor e muitas cores
vivas, até então consideradas proibidas.
Os bonés, as calças largas dos anos 30,
as suéteres e camisetas engraçadas e
mesmo os blazers bem cortados em teci-
dos insólitos (xadrês, listras) foram in-
tegralmente adotados pelo homem do
Rio, mais carente de novidades e mais
aberto às mutações da moda.
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^^^^^^^^^^^^^^^^as De novo o jeans, ^TntVÍLaafTsuéter

Tudo
combina,
tudo é
atual, as
bolsas e
carteiras,
o comprí-
mento das
saias e os
acessórios.
As
sandálias
usadas
com meia
são
permitidas
e as
platafor-
mas, um
detalhe
que a
carioca não
dispensa
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Uma pausa
dentro da
confusão
reinante:
a saia com-
portada,
abaixo do
joelho e o
cardigan
discreto,
perfeito
para todas
as horas

Tsimplicidade das saias (corretas) no dia-a-dia do carioca
impõe tecidos encorpados nos feitios retos ou algodões de estampana
miúda, nos modelos mais amplos ,,. jjt V^t., „ -jP«rf
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