
Tempo: bom, cen* m hu-
iosldtidô. Névoa úmida
pela in.inhã o ít-cfl à tar*
de. Temp.: em elevação.
Visib.i boa ii moderado,
Máx.: 26,9 (Bangu). Min.:
15,0 (Alto B. Vista). (Dct.
Caderno da Classificados)

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 - End. Te-
legráfico: JORBRASIt - Telex
números 601, 674 e 678.
Sucursais: Sao Paulo — Av
São Luis, 170, loja 7. Tel.:
257-0811. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.C.S. —
Quadra, 1. Bloco 1. Ed. Cen-
trai 6.° and., gr. 602-7 Tel.:
24-0150. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 7.° and.
lei.: 22-5769. Niterói - Av.
Amaral Peixoto, 207, s Ias
705/713 - Ed. Alberto Sabin
- Tel.: 722-1730. Administra-
ção — Tel.: 722-2510. Porto
Alegre — Av. Borges de Me-

' doiros, 915, 4.° andar. Tel.:
4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22 ,/ 1 602. Tele-
fone 3-3161. Recife - Rua
Sete de Setembro, 42, 8.° an-
dar. Telefone 22-5793. Cor.
respondentes: Rio Branco, Ma-
naus, Belém, São Luís, Teresi-
na, Fortaleza, Natal, João Pes-
soa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Vitória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wasfv
ington, Mova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Bogotá.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara, Estado do Rio e
Minas Gerais:
Dias úieis  Cr$ 1,50
Domingos  CrS 2,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
AL, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úteis  Ci$ 2,00
Domingos  CrS 2,50
CE, MA, AM, PA, PI, AC e
Território!:
Dias úteis  Cr$ 2,50
Domingos  Cr$ 3,00
ASSINATURAS - Via ferres-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 225,0C
Irimestie  Cr$ 115,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Semestre  Cr$
Trimestre  Cr$
Domiciliar — Somente no Es
tado da Guanabara:
Semestre  Cr$
Trimestre  C$
EXTERIOR (vio aérea):
ca Central, América do Nor-
te, Portugal a Espanha:

113.00

400,00
200,00

250,00
130,00
Améri-

3 meses  USS
6 meses  USS
América do Sul:
3 meses  USS
6 meses  US$

225.00

50.00
100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

COMUNICAMOS que o plásticorio n? 30 - do Piso D - Gara-
gem MENEZES COR1E5 encon-
tra-se extraviada desde o dis
05 cie setembro de 1974
BMG—Financeira S/A,

DO (.i/"i

DOCUMENTOS PERDIDOS - \
Cretlicarcl 403.01702.01.0 cartei- jra de Identidade Instituto FeJix \
Pacheco 1122654, Carteira do I
CCEA 10525 - D - 59 Região ;carteira de motorista de Gilbcr- í
to da Costa Serrador, Tel. !
247-1632. Gratifica-se bom. _

TAIAO PERDIDO - De notas jliscais de serviço do Cur^o
Garnior Ltda. do n<?. 3101 a |
3150 - série Al. Gratlfica-so
quem encontrar. Tel.: 261-1241.'

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 12 dc setembro de 1974
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/'«ruf Imí/íí afirmou que só fará declarações depois de ter seu nome confirmado no Senado

Ford recua
sobre indultos
a Watergate

Apenas 24 horas depois de anun-
ciar que estava estudando a possibili-
dade dc conceder indulto a todas as
pessoas envolvidas no escândalo de
Watergate, o Presidente Gerald Ford'foi obrigado a recuar, em virtude da
onda de protestos contra essa posição,
e afirmou ontem que estudara indi-
vidualmente o caso de cada implicado.

Depois de uma reunião do Presi-
dente com parlamentares, o líder re-
publicano no Senado, Hugh Scott, de-
clarou não haver nenhum estudo para
uma anistia geral dos implicados no
escândalo que provocou a renúncia do
Presidente Richard Nixon. Scott escla-
receu que até então nenhum pedido
de perdão chegara às mãos de Ford.
(Página 2 e editorial na página 6i

EUA impõem sobretaxa
ao calçado brasileiro

O Departamento de Tesouro
dos Estados Unidos decidiu ontem
gravar com sobretaxas ai lande-
gárias que variam de 4,8 a 12.3'«
os calçados cie couro importados
dc 110 firmas brasileiras, para
proteger as indústrias norte-ame-
ricanas do que chamou de concor-
rência desleal atribuída a supôs-
tas subvenções concedidas peloGoverno do Brasil às exportações.

O Subsecretário do Tesouro
pa"Vâ'7íssühtos Alfandegários;'??-*
ter Schuman, disse que o Gover-
no norte-americano'considera co-
mo subvenções "as deduções que

destruam alguns fabricantes de
outros paises". A acusação se re-
fere assim, indiretamente, ao sis-
tema. de incentivos de dupla isen-
ção — Impostos de Produtos In-
dustrializados e de Circulação de
Mercadorias — de que se benefi-
ciam os exportadores brasileiros.

Após o anúncio da medida, o
Embaixador do Brasil em Was-
hington, Sr. João Augusto de
Araújo Castro, classificou-a de in-
feltz^"in|ustificada. enquanto em
Brasília o Itamarati prometeu
para hoje uma manifestação ofi-
ciai de protesto. (Págs. 16 e 17)
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Geisel envia nome d
Faria Lima ao Senado

O Presidente Ernesto Geiseldeverá enviar ainda hoje à pre-sidència do Senado a indicação
do Almirante Floriano PeixotoFaria Lima, presidente da Petro-brás. para o cargo de Governador
do futuro Estado do Rio de Ja-neiro, a nascer no dia 15 de mar-
ço de 1975 como resultado da fu-
são entre a Guanabara e o Rio
de Janeiro.

A escolha do Almirante Fa-
ria Lima para governar o novo
Estado do Rio foi anunciada ao
final da manhã de ontem simul-
taneamente pelo Palácio do Pia-
nalto, em Brasília, e pela Petro-
brás, no Rio. O futuro Governa-
dor aceitou a missão anteontem
à noite, numa conversa dc 40 mi-
mitos com o Presidente Ernesto
Geisel no Palácio da Alvorada.

O Almirante Faria Lima, quetrabalhou todo o dia em seu ga-binete na Petrobrás. disse que"tenho de esperar por duas coisas:
que o Senado aprove o meu nome
e que o Presidente da República
nomeie o meu substituto na pre-sidència da Petrobrás". indican-
do que não fará declarações
antes desses acontecimentos.

Moçambique
volta à calma
com 47 mortos

Os distúrbios ocorridos lerea-fei-
ra e ontem pela manhã em Lourenço
Marques causaram 47 mortes e 400
feridos — 171 gravemente — infor-
mou o Secretário de Saúde de Mo-
cambique. Antônio Paulino. No fim
do dia. depois que várias unidades do
Exército português foram enviadas de
Nampula, a calma voltou à Capital
Mocambicana.

Centenas de portugueses .se rcíu-
giaram na África do Sul e os lideres
cia revolta branca que desencadeou o.s
incidentes estão em território sul-afri-
cano ou rodesiano, de acordo com a
imprensa de Lliboa. O Contra-Almi-
rante Vitor Crespo, novo Alto-Comis-
sário de Portugal em Moçambique, jáestá em Lourenço Marques. (Pág, 9)

O Governador Chagas Frei-
tas afirmem que "a nomeação cioilustre Almirante Faria Lima pa-ra o cargo de Governador do fu-
turo Estado do Rio de Janeiro foi
mais um ato ditado pelo pátrio-lismo, clarividência e isenção do
Presidente Ernesto Geisel." O
Governador enviou telegramas de
congratulações ao Presidente e
ao Almirante Faria Lima.

A indicação do Almirante
Faria Lima seguirá, no Senado,
o mesmo ritual previsto para o
caso das indicações de Embaixa-
dores, mas desde já sabe-se quea Comissão de Constituição e Jus-
tiça, da qual é presidente o Se-
nador Daniel Krieger. dispensará
o futuro Governador da sabatina
tradicional.

Recebida a mensagem presi-
dencial, ela será lida em plena-
rio e despachada à Comissão de
Constituição e Justiça, que elabo-
rara o projeto de decreto legisla-
tivo a ser votado em sessão .secre-
ta. No final, a decisão do Senado
subirá ao Presidente da República
para a nomeação rio Governador.
(Página 3 e editorial, pagina 6)

DC~9 cai na
Carolina cio
Sul e mala 69

Um avião DC-í) da companhia
norte-americana Eastcrn Airlines que
transportava 78 passageiros e quatro
tripulantes caiu ao Sul da cidade de
Charlotte, na Carolina do Norte, ma-
tando fi9 de seus ocupantes. O apa-
reino efetuava um vôo entre Charles-
ton, na Carolina do Sul, e Chicago, nu
Illinois, com escala em Charlotte.

Uma espessa neblina cobria o ae-
roporto cia cidade no momento do aci-
dente, quando o avião realizava a la-
se final da aterrissagem. Os sobrevl-
ventes. muitos em estado grave, foram
hospitalizados. De acordo com o rela-
to de uma testemunha, ocorreram va-
rias explosões antes que o UC-9 se
chocasse com o .solo. (Página 2)

em^Qos Pronta Ação Radiofoto UPI

DOMÉSTICOS
AGENCIA ESPECIALIZADA SER-
VIÇO DE ASSISTÊNCIA AO LAR
- Uni: a na GB, c- reg. MTP.S
em servir caid do família. C/
cozinheiras de todas as cít-c-
gorias, biibás simples, ou no-
ções de enfermagem, enfermei-
r^5 p/^ r-LTém-nascidoü, copei-
rasíos] à francesa, arrumadeiras,
governantas, etc. Todos c/ refs.
comprovadas p/ detetives p«r-ticulares, c doe. em dia. Da-
mos garantias de nossos servi-
ços c/ nota fiscal, c/ recibo e
certificado de garantia, .molho-r?s condições. Av. CopÓ 788-
303. Tel. 237-662(1. _

AGENCIA S E R M A G 25J-7J67
atende carinhosamente &/ pedi-do de cozinheira cop. arrum.
babás, lodo serviço, etc. Temo;,
também ótimas diaristas. Taxa
mínima. Atendi mento imediato.
Fmpregadas realmente seleeio-
nadas.

A LÍDER EM ATENDIMENTO
MAID fj' a melhor maneira en-
cont rada hoje p/ muitas po-troas s/ possibilidade surgir
problema gerado p/ falta con-
fiança Seleção domésl. apre-
Sinta c/ ref. 255-0449. Av. Co-
pac.^ 605.

AGENCIA SEIMAR - Oferece
coz. cop. arrum. babá acompte.
tiovta. e diaristas. R. Catete,
310 s/ 511. T. 285-3627 c
205-0601.

A EMPREGADA p/a rodo serviço
dc um casal, trivial simples.
Tratar R. José Higino, 178 casa
5-A,

ARRUMADEIRA- Preciso urgente
pr-icjo óCÜ. Referência mínima
1 ano. Av. Copacabuna, 788/
604. _____

A MOÇA OU SENHORA - Oue
faça trivial variado bem feilo,

pago 600,00 para todo serviço
de 2 pessoas. Folgas aos do-
mingos. Av. Copacabana, 583
B06._ . _

ÁGENCIA 
"SENADOR 

oferece
ótimas cozinheiras cop. babás,
boas referências, garantia per*manente. Tel. 232-3285.

ATENÇÃO DOMESTICAS~v7íh;Tm
escolher i/ emprego com os
melhores salário. emprego
imediato. Av. Copa. 610 silo-
ia 205.

A UPAS — Seleciona e oferoce
as melhores domésticas do
Grande Rio em 24 hs. Não e
açência. Tel. 213-7406 - Sta.
Sônia.

Ã MAE POBRE: UniTa^ c7
Certificado Real de Garantia,
coloca a sua disposição seu ex-
cepcional o tradicional quadrode cozinheiras, babás, arruma-
deiras, copeiras, acompanhai!-
tes, ^ enfermeiras p/ recém-
nascidos e pessoas idosas, in-
terjratmente e documentadas,
rigorosamente selecionadas e
curriculum vitae mínimo de
1 ano. Consulte n/ Assisten-
tes Sociais - PABX: 264-0935
ou 264-0808 ou será um pra-icr recebê-la em nossa sede a
Rua do Catete, 214 - loia 24— Atendemos domingo.

A AGENCIA RIACHÚELO oue
desde 1934 Vem servindo à GB
eierece cop. arru. babás, c-z.
p diaristas. A partir de 250.
Tel. 231-3191 e 224-7485

AG É N CIA ESPECIALIZADA
5ERV-LAR — A única com aten-
dimento imediato em pedidode domésticas de t;das as ca*
tegorias, babás e enfermeiras
para recém-nascidos acompa-
nhantes, cozinheiras, governan-tas, motoristas, etc. Todos com
referências mínimas de um ano
em casa de tratamento. Dam.-* ¦
garantia de um ano com subs- I
tiluicáo imediata. Tel. 236-1891.

já vigora na
Previdência

O Plano de Pronta Ação do Minis-
tério da Previdência e Assistência So-
ciai já e.stá cm rigor e na próxima se-
mana o Ministro Nascimento e Silva
assinará dois atos regulamentando os
termos dos convênios que serão firma-
dos com empresas assistenciais e os
requisitos necessários para a partici-
pação no programa.

Em cada região de saúde, os se-
gurados e beneficiários do INPS. além
de seus dependentes, serão divididos
em domicílios preferenciais, de livre
escolha, nos quais receberão atendi-
mento médico dc entidades previa-
mente cadastradas. Um grupo de
trabalho está estudando os estímulos
para a ida de diversos médicos paraas cidades do interior. (Página 221

Em uma audiência geral concedida
em sua residência de verão em Cas-
telgandolfo, o Papa Paulo VI apre-
sentou-se com um cocar indígena ao
receber um grupo de peregrinos de
Gaylorã, cidade do Estado norte-
americano dc Michigan. Falando a
cerca de 2 mil fiéis, o Papa mani-
festou preocupação com "o matéria-
lismo das massas, indiferentes a toda
atração religiosa", e disse que o IV
Sínodo de Bispos — marcado para
outubro — discutirá a maneira apro-
priada de levar ao homem moderno
a mensagem do Catolicismo. "A Igre-
ja está em dificuldades", disse o
Papa, "mas ainda é uma grande ins-
tituição em todo o mundo, vinculada
a 20 séculos de história mais atri-
bulada que feliz, porém sempre
fértil em recursos e energia."

_____________________________________________________
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Chile conserva
sem estado de

O estado de guerra interna foi
suspenso ontem no Chile, mas o esta-
do de sitio permanecerá por mais seis
meses, com o toque de recolher e o
funcionamento dos tribunais militares,
anunciou ontem o General Augusto
Pinochet, em mensagem comemorativa
do primeiro aniversário da queda do
Governo de Salvador Allende.

O Chefe da Junta Militar prometeulibertar os presos políticos, "com a cx-
ceção de casos especiais", mas condi-
cionou esta medida a atitude idèn-
tica a ser tomada pela União Sovié-
tica e Cuba que, "apesar de não vive-
rem uma situação de emergência como
a que vive o Chile, construíram todo
um sistema de violação à liberdade."

Depois de afirmar que o recesso

guerra

Congresso
faz análise
da correção

A análise da experiência brasilei-
ra de controle da inflação, através
da correção monetária, e a constata-
ção de que a solução dos problemas
da habitação são indissociáveis de uma
politica global de desenvolvimento
urbano foram os pontos de maior re-
levo do XIII Congresso Mundial de
Poupança, que se reuniu no Rio.

Um tablóide que circula com esta
edição resume as conclusões e as prin-
cipais teses do encontro. A inflação
foi uma preocupação constante de to-
dos os participantes do XIII Congres-
so já que ela impossibilita o desen-
volvimento de um sistema de poupan-
ça habitacional baseado principal-
mente em operações de longo prazo.

político ainda será mantido por mui-
tos anos. "até que surja uma nova ge-ração chilena", o General Pinochet es-
clareceu que se iniciava uma segunda
etapa, "visando a uma união mais es-
treita entre militares e civis, com crês-
cente participação destes no Governo."

No plano econômico. Pinochet
anunciou o reajustamento automático
dos salários a partir de outubro, de
acordo com o aumento do custo de
vida — "para aliviar os trabalhadores."

No Parque Bustamante. em San-
tiago. na primeira manifestação pú-blica depois que a Junta Militar a.s-
sumiu o Governo, o General Pinochet
falando à multidão, di.s.se que "nunca
antes no Chile se reuniu tanta gente.
de forma tão espontânea". (Página 2i

SPC estuda
ficha nacional
do mau pagador

A criação de um cadastro nacio-
nal dos maus pagadores e o registro
negativo de consumidores em atraso
com prestações de casa própria foram
sugestões levadas aos representantes
dos Serviços de Proteção ao Crédito,
reunidos no Hotel Nacional durante a
XV Convenção Nacional do Comércio
Lojista.

O presidente eleito da Confedera-
ção Nacional dos Diretores Lojistas,
Sr. Ricardo Miranda, disse que os co-
merciantes esperam que a duplicação
da renda per capita e o aperfeiçoa-
mento dos critérios de distribuição de
renda — pontos do II PND — melho-
rem a situação do mercado consumi-
dor. Fizeram sugestões para superar
as dificuldades de crédito. (Página 5i

AGENCIA MERCÚRIO 256 3405
235-36Ó7 temos ótimas coz.
cop. arr. babás, garçons mot.
fõx. lav. pass. c/ decumentos
que ficam arquivados.

A CATETE CENTER Cer.lro doemoregos domést. ofer. menortaxa do Rio e garantia um ano
cor. babás acomo. diaristas etcInf. 2850264. Colcle, 3-17 si__.

Ã. OFEREÇO BANQUETEIRA ecozinheira forno fogão ótimasreferenciai. D. Olga 235-1024
e 235.1022. Av. Co,,a 534/402.

A BABA' - Paga-se 500,00 -
Av. Niemcycr, 101 — Ônibus- 521 - Saltar no Hotel "She-
raíon".

agencia" alemã oTgã -
235-1024 cozinheira cop. e ba-
bás escsthidissimas por D. OI-
ga há 14 anos na sede própria.
Av. Copa, 534 ap. 402.

AGENCIA SANTA LUZIA - Olt.
reco selecionadas domésticas
babi c/ noções enfermagem.
coxinheira forno-fogio, top. m
franc. Todas c/ doo. • refs.
mais da 1 ano. Tal. 252-6655.

A CASA LAR DE IGUAÇU. Tem
ótimas domésticas. Aiudc-nos a
ajudá-las. Não é agência.
265j!_7.

AGENCIA ATLÂNTICA -" Ofcre^
ce empregadas selecionadas e
referendadas p' casas de alto
traio. Coz.(ct) cop. {01} arrum.
bnbás, lavatíeiras, etc. Tel.
255-1260.

AGENCIA STA. MÔNICA -
Oferece c honesía seleção,
babas c' noções enferm. cozs.
f./ fogão, cop. a franc. Todas
mais de 1 ano ref. T. 252-1946.

AGENCIA ELK oferece acompa-
nhante, arrum. cop. coz. babá
todas c/doc. ref. rigorosamente
sei. 232.8364 e < taxa c mini-
ma.

A EMPREGADA para casal quêtrabalha fora e criança. Durma
no emprego, pede-se referên-
cias. Tratar à Rua São Fco.
Xavier, Uó apto. 204.

AGÊNCIA ALEMÃ" DròÍGATím
disponíveis cozinheiras copeiras
e babá 5 e s c olhidissimas.
235-1022 e 2351024. Av. Copa-
cabana, 534 apto. 402. Próprio.

AGENCIA PLANTÃO DOMFSTI-
CO ofer. boas babás arru. cop.
cor simples forno fogão fax.
mot. diar. cost. com doe. e ref.
te. 236-4393.

A COZINHEIRA"-"0/ referên.
cias. Rua Joaquim Nabuco.
258/402.

ARRUMADEÍRA-CÒPEIRA~^~Õ^
denado CrS 400,00. Precisa-se
para pequena famiiia com prá-
tica do serviço. Exigem-se re-
ferências e c.ue durma no em-
prego. Tratar á Av. Maracanã,
1.322 (próximo à Rua Uruguai).

AS EVANGELISTAS da Açjéncia
D'ANGEl oferece bo.is domes-
ticas para lhe servir bem. Tel.
255-3229 F. F Tru. todos os
serv.

AGENCIA STO. 
"ÂNTONIO~of.

coz f. fogão babás acomp. arr.
caseiros fax. diar. c/ ref. ga-
ranttai t. mínimas. Tel.
265 9529.

A ASSOC. CATÓLICA CRISTUR
- Dirigida p/assist. sac:a.s
oferece excelentes domésticas
c, honesta e rigorosa seleção.
Atendo imediato. Tel. 252-7440.

AG. FRANCESA VOGUE - 25
anos de tradição internacional
e a mais moderna do Brasi
oferece domésticas hones-
f.'rncn:e selecionadas. A v .
Copa. 1066. Coni. 1 103. Tel
256-5559.

ACOMPANHANTE""-^?/ senhora
idosa. Preciso mais *I0 anos.
Paciente e responsável. Tel.
257-U49. Depois 14 hs.

A UNIÃO CRISTA - Atende
hoie pedidos de domésticas
c/doc. ref. Rigorosa seleção
e taxa minima. Tel. 231-0503.

ARRUMADEIRA - Precisa-se com
referencias no mim mo de 1
ano. Av. Rui Barbosa, j80 apt.
601.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Que
sirva à francesa, preciso uma
com referência. Ord. 700.00.
Av. Copacabana, 513 806.

A UNIÃO ADVENTISTA - Avisa
as mamSes qua tem b.ibas *x-
perientes com norões de enfer<
magem f enfermeiras para re-
cém-naicidos. Todos com amor
da mif», Car., saúde e refnrèn-
cias sólidas. 2569526 255-3638.

AG. BABAS SERV-LAR - A uni.
ca na GB que oferece babás
e enfermeiras especializadas cm
tecénvn.iseidos, toda* com cart.
de saúde e referência minima
de um ano no último emprego
T. 255-3546. 2361891.

AGENCIA NOVAK 236-4719,
237-5533 — Oferece a melher
seleção de domésticas c ref.
cart. saúde e doe. Diarístjti.

Ã" COZINHEIRA KncTvãrijdci.
Arrumar pea. apart. Paga-se
bem, Ref. dcc. R. Cru? Lime,
33/303 Flíivengc. I. 225-2030.

f\ /



Tempo: bom, com nebu*
losídíido. Névoa úmida

pô-la manhã e soca à for- i
de. Temp.: em elevação.
Visib.j boa a moderada.
Máx.' 26,9 (B.ingu). Min.:
15,0 (Alto B. Vista). (Del.
Caderno de Classificados)
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Hoje tem
'"Caderno de
rn 591 urismo

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Inlerna: 2Ó4--1422 — End. Te-
legréfico: JORBRA5IL - Telex
números 601, 674 « 678.
Sucursais: São Pauto — Av.
São Lu(s, 170, loja 7. Tel.:
257-0811. Brasília — Setor
Comercial Sul — S.C.S. —

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, s. las
705/713 - Ed. Alberto Sabin
- Tel.: 722-1730. Administra-

ção - Tel.: 722-2510. Porto
Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, .1.° andar. Tel.:
¦4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22 s/ 1 602. Tele-
fone 3-3161. Recife — Rua
Sete de Setembro, 42, 8.° an-
dar. Telefone 22-5793. Cor-
respondontes: Rio Branco, Ma-
naus, Belém, São Luís, Teresi-
na, Fortaleza, Natal, João Pes-
soa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Vitória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash-
íngton, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Bogotá.
PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara, Estado do Rio •
Minas Gerais:
Dias úleis  CrS 1,50
Domingos  CrS 2,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úteis  CrS 2,00
Domingos  Cr$ 2,50
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:
Dias útais  Cr$ 2,50
Domingos  Cr$ 3,00
ASSINATURAS - Via terros-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 225,00

Trimcsire  Cr$ 115,00
Postal — Via aérea om todo
« território nacional:
Semestre  CrS 400,00
Trimestre  CrS 200,00
Domiciliar — Somenfo no Es-
tndo da Guanabara:
Semestre  CrS 250,00
Trimestre  CrS 130,00
EXTERIOR (via aérea): Ameri-
ca Centrai, América do Nor-
te, Portugal s 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

COMUNICAMOS que o plástico
de n° 30 - do Piso D - Cara-
gem MENEZES CORTES encon-
tro-se extraviado desde o dia
05 de setembro de 1974 -
BMG—Financeira S/A.

DOCUMENTOS PERDIDOS -
Credicard 403.01702.01.0 cariei-
ra o'o Identidade Instituto Felix
Pacheco I 12285.1, Carteira do
CREA 10525 - D - 59 Rpç-ião

, carteira de motorista de Gilber- I
to da Costa Serrador. Tel.
2.-l7.;6ri2._Gralinca.se bem. _

TALÃO PERDIDO - D» notas |fiscais de serviço do Curso ;
Garnier ltda. do n?. 3101 a |
3150 - série Al. Gratlfica-se
quem encontrar. Tel.: 261-1241.

DOMÉSTICOS
AGENCIA ESPECIALIZADA 5ER-
VIÇO DE ASSISTÊNCIA AO LAR
-• Única na GB, c/ reg. MTPS
om servir casa de família. C/
cozinheiras de todas as caie-
¦porias, babás simples, ou no-
ções de enfermagem, enfermei-
ras p/ recém-nascidos, copei-
rasíos) à francesa, arrumadeiras,
governantas, etc. Todos c/ reis. j
comprovais p detetives par- [ticulares, •:¦' doe. em dia. Da- [
mos garantias de nossos servi-
¦ços c/ nota fiscal, c/ recibo e
certificado do garantia, melho-
rrs condições. Av. Copa, 7flS
393. Tal. 237-6620.

AGENCIA S E R M A G 252-7267
atende carinhosamente s/ pedi- ;
do de cozinheira cop. arrum. j
babá:., todo serviço, ele. Temos i
também ótimas diaristas. Taxa i
minima. Atendimento imediato.
Empregadas realmente seíceio-
nadar.

A LIDER EM ATENDIMENTO
MAtD E' a melhor maneira en-
contrada hoje p/ muitas pa-
troas •/ possibilidade surgir
problema gerado p/ falta con-
frança Seleção dorliést. apre-
senta c/ ref. 255-B449. Av. Co-
pac^ 605^

AGENCIA SEIMAR - Oferece
coz. cop. arrum. babá acompie.
govlo, e diaristas. R. Catete,
310 s/ 5)1. T. 285-3627 c
205-0601.

A EMPREGADA p/a lodo serviço
(Íe um casal, tríviol simples.
Tratar R. José Higino, 178 casa
5-A;

ÀRRUMADEÍRA Preciso urgenre
pigo 600, Referencia minima

1 ano. Av. Copacabana, 788/
604.

A MOÇA OU SENHORA - Oue
faça trivial variado bem feito,

pago 600,00 para todo serviço
de 2 pessoas. Folgas . os do-
niitujos. Av. Copacabana, 583
806.'

AGENCIA SENADOR 
~ 

ofereço
ótimas cozinheiras cop. babás,
boas referência», garantia per-
manente. Tel. 232-3235.

ATENÇÃO DOMESTICAS venham
Mcoihcr 1/ emprego com os
melhores salários emprego
imediato. Av. Copa, 610 sio-
ja_205.

A UPAS — Seleciona e oferece
jt melhorei domésticas do
Grande Rio em 14 hs. Não e
agência. Tel. 243-7406 - Sta.
Sônia.

A MAE POBRE: Uniu c7
Certificado Real de Garantia,
coloca a sua disposição seu ex-
cepcional e tradicional quadro
de cozinheiras, babás, arruma-
deiras, copeiras, acompanhan-
tes, enfermeiras p/ recém-
nascidos e pessoas idosas, Ín-
tegralmente e documentadas,
rigorosamente selecionadas e
curriculum vitae mínimo do
1 ano. Consulte n/ Assisten-
I» Sociais - PABX 264-0935
ou 264-0808 ou será um pra-
ior reccbè-la em nossa sedo a
Rua do Catete, 214 - loja 24
— Atendemos domingo.

A AGENCIA RIACHUEIO oue
desde 1934 vem servindo à GB
oferece cop. arru. babás, c X,
« diaristas. A partir de 250.
Tol. 231-3191 e 224-74B5

AGENCIA ESPECIALIZADA
SERV-LAR — A única com aten-
dimen to imediato em pedido
de domésticas de tedas as ca-
tegoria», babás e enfermeiras
pera recém-nascidos acompa-
nhantas, cozinheiras, governan-
Ias, motoristas, etc. Todos com
referências mínimas de um ano
em casa de trjtamento. Damcs
garantia de um ano com subs-
tt tur cão imediata. Tel. 236-1891.
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deGeisel envia nome
Faria Lima ao Senado

^i^^^kf ttviyM-i^xioslW"

Faria Lima afirmou que só fará declarações depois de ter seu nome confirmado no Senado

O Presidente Ernesto Geisel
deverá enviar ainda hoje à pre-sidência do Senado a indicação
do Almirante Fíoriano Peixoto
Faria Lima, presidente da Petro-
brás, para o cargo de Governador
do futuro Estado do Rio de Ja-
neiro, a nascer no dia-15 de mar-
ço de 1975 como resultado da fu-
são entre a Guanabara e o Rio
de Janeiro.

A escolha do Almirante Fa-
ria Lima para governar o novo
Estado do Rio foi anunciada ao
final da manhã de ontem simul-
taneamente pelo Palácio do Pia-
nalto, em Brasília, e pela Petro-
brás, no Rio. O futuro Governa-
dor aceitou a missão anteontem
à noite, numa conversa de 40 mi-
nutos com o Presidente Ernesto
Geisel no Palácio da Alvorada.

O Almirante Faria Lima, que
trabalhou Lodo o dia em seu ga-
binete na Petrobrás, disse que"tenho de esperar por duas coisas:
que o Senado aprove o meu nome
e que o Presidente da República
nomeie o meu substituto na pre-
sidência da Petrobrás", indican-
do que não fará declarações
antes desses acontecimentos.

Ford recua
sobre indultos
a Watergate

Apenas 24 horas depois de arum-
ciar que estava estudando a possibili-
dade de conceder indulto a todas as
pessoas envolvidas no escândalo de
Watergate, o Presidente Gerald Ford
íoi "obrigado a recuar, em virtude da
Diida de protestos contra essa posição,
e afirmou ontem que estudará indi-
vidualmente o caso de cada implicado.

Depois de uma reunião do Presi-
dente com parlamentares, o lider re-
publicano no Senado, Hugh Scott. de-
clarou não haver nenhum estudo para
uma anistia geral dos implicados no
escândalo que provocou a renúncia do
Presidente Richard Nixon. Scott escla-
receu que até então nenhum pedido
dc perdão chegara ás mãos de Ford.

i Página 2 e editorial na página 6i

EUA impõem sobretaxa
ao calcado brasileiro

O Departamento de Tesouro
dos Estados Unidos decidiu ontem
gravar com sobretaxas alfande-
gárias que variam de 4,8 a 12,3%
os calçados de couro importados
de 110 firmas brasileiras, para
proteger as indústrias norte-ame-
ricanas do que chamou de concor-
rência desleal atribuída a supôs-
tas subvenções concedidas pelo
Governo do Brasil às exportações.

O Subsecretário do Tesouro
para Assuntos Alfandegários, Pe-
ter Schuman, disse que o Gover-
no norte-americano considera co-
mo subvenções "as deduções que

empbegos Pronta Ação

destruam alguns fabricantes de
outros países". A acusação se re-
fere assim, indiretamente, ao sis-
tema de incentivos de dupla isen-
ção — Impostos de Produtos In-
dustrializados e de Circulação de
Mercadorias — de que se benefi-
ciam os exportadores brasileiros.

Após o anúncio da medida, o
Embaixador do Brasil em Was-
hington, Sr. João Augusto de
Araújo Castro, classificou-a de in-
feliz c injustificada, enquanto em
Brasília o Itamarati prometeu
para hoje uma manifestação ofi-
ciai de protesto. (Págs. 16 e 17)

Radiofoto UPI

Moçambique
volta à calma
com 47 mortos

Os distúrbios ocorridos terça-fei-
ra e ontem pela manhã em Lourenço
Marques causaram 47 mortes e 400
feridos — 171 gravemente — infor-
mou o Secretário de Saúde de Mo-
çambique, Antônio Paulino. No fim
do dia. depois que várias unidades do
Exército português foram enviadas de
Nampula, a calma voltou à Capital
Mocambicana.

Centenas de portugueses se reíu-
giaram na África do Sul e os lideres
da revolta branca que desencadeou os
incidentes estão em território sul-afri-
cano ou rodesiano. de acordo com a
imprensa cie Lisboa. O Contra-Almi-
rante Vítor Crespo, novo Alto-Comis-
sário de Portugal em Moçambique, já
está em Lourenço Marques. (Pág*. 9i

O Governador Cnagas Frei-
tas afirmou que "a nomeação do
ilustre Almirante Faria Lima pa-ra o cargo de Governador do fu-
turo Estado do Rio de Janeiro foi
mais um ato ditado pelo pátrio-tismo, clarividência e isenção do
Presidente Ernesto Geisel." O
Governador enviou telegramas de
congratulações ao Presidente e
ao Almirante Faria Lima.

A indicação do Almirante
Faria Lima seguirá, no Senado,
o mesmo ritual previsto para o
caso das indicações de Embaixa-
dores, mas desde já sabe-se que
a Comissão dc Constituição c Jus-
tica, da qual é presidente o Se-
nador Daniel Krieger, dispensará
o futuro Governador da sabatina
tradicional.

Recebida a mensagem presi-
dcncial, ela será lida em plena-
rio e despachada à Comissão de
Constituição e Justiça, que elabo-
rara o projeto cie decreto legisla-
tivo a ser votado em sessão secre-
ta. No final, a decisão do Senado
subirá ao Presidente da República,
para a nomeação do Governador.
(Página 3 e editorial, página 6)

DC-9 cai na
Carolina do
Sul c mata 69

Um avião DC-0 da companhia
norte-americana Eastern Airlines que
transportava 78 passageiros e quatro
tripulantes caiu ao Sul da cidade de
Charlotte. na Carolina do Norte, ma-
tando B9 de seus ocupantes. O apa-
relho efetuava um vôo entre Charles-
ton, na Carolina do Sul, e Chicago, no
Illinois, com escala em Charlotte.

Uma espessa neblina cobria o ar-
roporto da cidade no momento do aci-
dente, quando o avião realizava a fa-
se final da aterrissagem. Os sobrevi-
ventes. muitos em estado grave,, foram
hospitalizados. De acordo com o rela-
to dc uma testemunha, ocorreram va-
rias explosões antes que o DC-9 se
chocasse com o solo. iPagina 2i

ja vigora na
Previdência

O Plano de Pronta Ação do Minis-
tério da Previdência e Assistência So-
ciai já está em vigor e na próxima se-
mana o Ministro Nascimento e Silva
assinará dois atos regulamentando os
termos dos convênios que serão firma-
dos com empresas assistenciai.s e os
requisitos necessários para a partici-
pação no programa.

Em cada região de saúde, os se-
gurados e beneficiários do INPS. além
de seus dependentes, serão divididos
em domicílios preferenciais, de livre
escolha, nos quais receberão atendi-
mento médico de entidades previa-
mente cadastradas. Um grupo de
trabalho está estudando os estímulos
para a ida de diversos médicos para
as cidades do interior (Página 231

Em uma audiência geral concedida
em sua residência de verão em Cas-
telgandolfo, o Papa Paulo VI apre-
sentou-se com um cocar indígena ao
receber um grupo ãe peregrinos de
Gaylord, cidade do Estado norte-
americano dc Michigan. Falando a
cerca de 2 mil fiéis, o Papa mani-
festou preocupação com "o matéria-
lismo das massas, indiferentes a toda
atração religiosa", e disse que o IV
Sinodo de Bispos — marcado para
outubro — discutirá a maneira apro-
priada de levar ao homem moderno
a mensagem do Catolicismo. "A Igre-
ja está em dificuldades", disse o
Papa, "mas ainda é uma grande ins-
tituição em todo o mundo, vinculada
a 20 séculos de história mais atri-
bulada que feliz, porém sempre
fértil em r c c u r sos c energia."
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Chile conserva sítio
sem estado de guerra

O estado de guerra interna foi
suspenso ontem no Chile, mas o esta-
do de sítio permanecerá por mais seis
meses, com o toque de recolher e o
funcionamento dos tribunais militares,
anunciou ontem o General Augusto
Pinocliet, em mensagem comemorativa
do primeiro aniversário da queda do
Governo de Salvador Allende.

O Chefe da Junta Militar prometeu
libertar os presos políticos, "com a ex-
ceção de casos especiais", mas condi-
cionou esta medida a atitude idên-
tica a ser tomada pela União Sovié-
tica e Cuba que. "apesar de não vive-
rem uma situação de emergência como
a que vive o Chile, construíram todo
um sistema de violação à liberdade."

Depois dc afirmar que o recesso

Congresso
faz análise
da correção

A análise da experiência brasilei-
ra de controle da inflação, através
da correção monetária, e a constata-
ção de que a solução dos problemas
da habitação são indissociáveis de uma
política global de desenvolvimento
urbano foram os pontos de maior re-
levo do XIII Congresso Mundial de
Poupança, que se reuniu no Rio.

Um tablóide que circula com esta
edição resume as conclusões e as prin-
cipais teses do encontro. A inflação
foi uma preocupação constante de to-
dos os participantes do XIII Congres-
so já que ela impossibilita o desen-
volvimento de um sistema de poupan-
ça habitacional baseado principal-
mente cm operações de longo prazo.

político ainda será mantido por mui-
tos anos, "até que surja uma nova ge-
ração chilena", o General Pinocliet es-
clareceu que se iniciava uma segunda
etapa, "visando a uma união mais es-
ireita entre militares e civis, com crês-
cenle participação destes no Governo."

No plano econômico, Pinocliet
anunciou o reajustamento automático
dos salários a parlir de outubro, de
acordo com o aumento do custo dc
vida —- "para aliviar os trabalhadores."

No Parque Bustamante. em San-
tiago, na primeira manifestação pú-blica depois que a Junta Militar as-
sumiu o Governo, o General Pinocliet
falando à multidão, disse que "nunca
antes no Chile se reuniu tanta gente,
de forma tão espontânea". IPágina 2)

SPC estuda
ficha nacional
do mau pagador

A criação de um cadastro nacio-
nal dos maus pagadores e o registro
negativo de consumidores em atraso
com prestações de casa própria foram
sugestões levadas aos representantes
dos Serviços de Proteção ao Crédito,
reunidos no Hotel Nacional durante a
XV Convenção Nacional do Comércio
Lojista.

O presidente eleito da Confedera-
ção Nacional dos Diretores Lojistas,
Sr. Ricardo Miranda, disse que os co-
merciantes esperam que a duplicação
da renda per capita e o aperfeiçoa-
mento dos critérios de distribuição de
renda — pontos do II PND —¦ melho-
rem a situação do mercado consumi-
dor. Fizeram sugestões para superar
as dificuldades dc crédito. (Página 5>

AGENCIA MERCUHIO 2f.6 3405
235 3667 iriros otmias c z.
cop. arr. babás, garçons mo!,
(ftx. lav. pass. c/ documentes
qce^fiicam arquivados.

Ã CATETE CENTER Cer.lro dê
enmrcqos domést. ofer. menor
ta*a do Rio c garantia um ano
coz. babás acomp. diaristas etc.
Inf. 285-0264. Calce, 347 si
545.

A. OFEREÇO BÃNQÜÈTEIRA~í
co?;nheirê forno fogão ótimas
referencias. D. Olçja 2351024
• 235-1022. Av. Copa 534/402.

A EABA' PtriiíD 50*3,00
Av. Niemeyer, 101 — Ônibus
- 521 — Saltar no Hotel "She-
raton".

AGENCIA ALEMÃ oTgA~-
235-102'! cozinheira cop. e ba-
bás escolhidissimas por D. OI-
ga há 14 ano* na sede própria.
Av^ Copa, 534 ap. 402. _

AGENCIA SANTA LUZIA"- Ola-
rece toleclonadas doméit>c»s
babá c. noções «rife»magem.
cozinheira forno-fogao, cop. à
franc. Todas </ does. • refs.
mai» dl 1 mo. Tel. 252-Í6S9.

A CASA LAR DE IGÜACU. (em
ótima) domésíicas. Ajude-nos a
aiudá*las. Não é agência.
265-3747.

AGENCIA ATLAN1IDA - Ofote"
ce emptetiadas selecionadas e
referrnHadas p' casas de alto
trato. Cor.(cs) cop. ios) arrum.
babás, javadelras, etc. Tel.
255-1260.

AGENCIA STA. MONICA
Oferece c/ honesta seleção,
babas c' noções enfefm. cozs.
f./ fogão, cop. a franc. Todas
maií de 1 ano ref. T. 252-1946.

AGENCIA ELK oferece acompa-
tih.inte, arrum. cop. coz. babá
todí>S c/doc. ref. rgorosar-nenie
se!. 232-536-t e a taxa é *>*tini-
ma. **'

A EMPREGADA pata casal que
trabalha fora e criança. Durma
no emprego, pede-se referên-
cias. Tratar à Rua São Fco.
Xavier, 146 apto. 204.

AGENC7OlÉMT~DT0"LGÃ7em
disponíveis cozinheiras copeira<>
e babás esc olhidissimas.
235 1022 c 2351024. Av. Copa-
cabana, 534 apto. 402. Próprio.

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI-
CO oíer. boa* babas arru. cop.
cor simples forno fogão fax.
mot. diar. cost. com doe. e ref.
le. 236-4393.

A COZINHEIRA - C/ referên-
cias. Rua Joaquim Nabuco,
258/402.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Õr-
denado CrS 400,00. Precisa-se
para pequena familia com prá-
tica do serviço. Exigem-se re-
feréncias e que durma no em-
prego. Tratar á Av. Maracanã,
1.322 (próximo á Rua Uruguai;.

AS EVANGELISTAS da Agência
D'ANGEL oferece boas domes-
ticas para lhe servir bem. Tel.
255-3229 F. F Tru. tudos os
serv.

AGENCIA STO. ANTÔNIO of.
coz_ f. fogão babás acomp. arr.
caseiros fax. diar. c/ ref. ga-
rantias t. mínimas, Tel.
265-9529.

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

AG. FRANCESA VOGUE - 25
anos cie tradição internacional
e a mais moderna do Drasrl
oferece domésticas hones-
tamente selecionadas. A v .
Copa, 1066. Conj. 1 103. Tel. I
250.5559. 

ACOMPANHANTE - P> senhora
idosa. Preciso mais 40 anos. J
Paciente e responsável. Tel. I
257-1 149. Depois 14 hs.

Ã~~LINIAO CRYsTÃ - Atende I
hoje pedidos de domésticas j
c/doc. reF. Rigorosa sHeção
e taxa mínima. Tel. 231-0503.

ARRUMADEIRA - Precüa-se com
referências no mínimo cie 1
ano. Av. Rui Barbosa, 480 apt.
601.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Que
sirva à francesa, preciso utij
com referência. Ord. 700,00.
Av. Copacabana, 583 606.

A UNIÃO ADVENTISTA - Avisa
as m.imâes que tem babás ex-
perientes com noções de enfer-
magem • enfe*metrai para te-
cém-nascidos. Todos com amor
de müe, ear., saúdr e rpferen-
tias sólidas. 2569556 25536S8.

AG BABAS SERV-LAR -»ii4
ca na GB que oferece babás
e enfeimaírüs especializadas em
recém-nrscidos, todas t0'" cari.
de saúde e referência minima
de um ano no último emprego.
T 25585*46. 236-1891.

AGENCIA NOVAK'" 236-4719,
2375533 - Oferece ¦ melhnr
seleção de domésticas c ref.
cart. saúde e doe. Diaristas.

A COZINHEIRA - Fino variado.
Arrumar peq. apart. Paga-se
bem. Rof. dor. R. Cruz Lima,
33/303 Flamengo. I. 225-2080.



Tempo: bom, com nebu-
lo sido do. Ne voa úmida

pela manhã <• seca à tar-
de. Temp.: cm elevação.
Vislb,: hoa a ni ode.-ida.

Máx.: 26,9 (Bangu). Min.:
15,0 (Alio B. Vista). (Del.
Caderno cie Classificados)
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Turismo*'*'
S. A. JORNAL DO BRASIL, Av

Brasil, 500 (ZC-08) Tel, Rede

Interna: 264-4422 - End. Tc

legráfico: JORBRASIL - Telex

números 601, 674 e 678.

Sucursais: São Paulo — Av.

Sao luis, 170, loia 7. Tel.:

257-0811. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra, 1, Bloco 1. Ed. Cen

Irai 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, s. Ias
705/713 — Ed. Alberto Sabin
- Tel.: 722-1730. Administra-

ção - Tel.: 722-2510. Porto
Alegre — Av. Borges de Me-
déiros, 915, 4." andar. Tel.:
4-7566. Salvador —- Rua
Chile, 22 j/ 1 602. Tele-
fone 3-3161. Recife — Rua
Sete cie Setembro, 42, 8.° an-
dar, Telefone 22-5793. Cor-
respondentes: Rio Branco, Ma-
naus, Belém, São Luís, Teresi-
na, Fortaleza, Natal, João Pes-
soa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Vitória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wasiv
ington, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Bogotá.
PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara, Estado do Rio «
Minas Gerais:
Dias úteis  Cr$ 1,50
Domingos  Cr$ 2,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
AL, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úteis  CrS 2,00
Domingos  CrS 2,50
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Território*:
Dias úteis  C:$. 2,50
Domingos  Cr$ 3,00
ASSINATURAS - Via Urrei-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 225.0C
Trimestre  Cr$ 115,00
Postal — Via aérea em todo
*» território nacional:
Semestre  CrS 400,00
Trimestre  CrS 200,00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre CrS 250,00
Trimestre  CrS 130.00
EXTERIOR .ia aérea): Ameri-
ca Central, América do Nor-
te, Portugal o 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

COMUNICAMOS que o plástico
cie n9 30 - do Piso D - Gara- i
aem MENEZES CORTES encon- jtra-se extraviado desde o dia |
05 de setembro de 197-1
BMG—Financeira S/A.

DOCUMENTOS PERDIDOS -
Credicard .103.01702.01.0 cariei-
ra de ldcntid.de Instituto Folix
Pacheco 1122854, Carteira do
CREA 10525 - D - 59 ReqiSo
carteira de motorista de Gilber-
io da Costa Serrador. Tei.
247-1632. Gratifica.se bem.

TAL AO PERDIDO - De notas
fiscais de serviço do Curr.o
Garnicr Ltda. do n9. 3101 a
3150 — série Al. Gratifica.se
quem encontrar. Tel.: 261*1241.

EMPEJEGOS
DOMÉSTICOS

AGENCIA ESPECIALIZADA SER-
VIÇO DE ASSISTÊNCIA AO LAR
- Única na GB, c/ reg. MIPS
cm servir casa de familta. C/
cozinheiras de todas as cate-
goriiis, babás simples, ou no-
cões de fenfermagem* enfermei-
tas p/ recém-nascidos, copei-
ras.os) à francesa, . rrumadeir. •>,
governantas, etc. Todos c/ refs.
comprovadas p/ detetives par-
licularcs, c/ doe. em dia. Da-
mos garantias de nossos servi-
ços c/ nota fiscal, c/ recibo e
certificado de garantia, melho-
res condições. Av. Copa 788/
303. Tel, 237-6620.

AGENCIA SERMAG 25.-7267
atende carinhosamente s/ pedi-
do de cozinheira cop. arrum.
babás, todo serviço, etc. Temoi
também ótimas diaristas. Taxa
mínima. Atendimento imediato.
Empregadas realmente selecio-'nadas.

EM ATENDIMENTO
fi melhor maneira en-
hoje p/ muitas pa-
possibilidade surgir

gerado p/ falta con-
cleção domêst. apre*
ref. 255-8.149. Av. Co-

SELMAR - Oferece
arrum. babá acompte.
diaristas. R. Catete,

511. T. 285-3627 o

A LIDER
MAID E'
contrad.
troas s/
problema
Fiança S
senta c
pac, 605.

AGENCIA
coz. cop.
cjovta. e
310 >/
205-0601.

A EMPREGADA p/a todo serviço
de um casal, trivial simples.
Tratar P. José Higino, 178 casa
5-A.

ARRUMADEIRA Preciso urgente
pago 600. Referencia mínima
1 ano. Av. Copacabana, 788,
604.

A MOÇA OU SENHORA - Que
faça trivial variado bem feito,

pago 600,00 para lodo serviço
de 2 pessoas. Folgas aos do-
mingos. Av. Copacabana, 583
806.

AGENCIA SENADOR oferece
ótimas cozinheiras cop. babas,
boas referências, garantia per*
manente. Tel. 232-3285.

AT E NC AO: DOMEST IC AS venham
• scolher s/ emprego com os

salários emprego
Av. Copa, 610 silo-

melhores
imediato.
ia_ 205.

A ÚPAS Solociona e oferece
melhores domésticas do

Grande Rio em 24 hs. Não e
agência. Tel. 243-7406 - Sta.
Sônia.

A MÃE~ POBRE: Única c?
Certificado Real de Garantia,
coloca a sua disposição seu ex*
ccpcional e tradicional quadro
de cozinheiras, babás, arruma*
deiras, copeiras, acompanhai.-
tei, enfermeiras p/ recém-
nascidos e pessoas idosas, in-
tegralmente e documentadas,
rigorosamente selecionadas e
curriculum vitae mínimo de
1 ano. Consulte n/ Assisten-
tis Sociais - PABX: 264-0935
ou 264-0808 ou será um pra-
zer recebê-la em nossa sede a
Rua do Catete, 214 - loja 24
— Atendemos domingo,

A AGENCIA RÍÀCHUELÒ qüi
desde 1934 vem servindo i GB
oferece cop. arru. babás, cci.
e diaristas. A partir de 250.
Tel. 231-3191 _ 224-7485.

AGENCIA ESPECIALIZADA
5ERV-IAR — A única com aten-
di mento imediato em pedido
de domésticas de todas as ca-
tegorias, babás e enfermeiras
para recém-nascidos acompa-
nhantes, cozinheiras, governan-
fas, motoristas, ele. Todos com
referências minimat de um ano
em casa de tratamento. Damas
garantia de tim ano com subs*
tituição imediata. Tel. 236-1871.
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DA impõem so ore taxa
do brasileiro

Faria Lima afirmou (fite só fará declarações depois de ler seu nome confirmado no Senado

Ford recua
sobre indultos
a Watergate

Apenas 24 horas depois clc anun-
ciar que estava estudando a possibili-
dade de conceder indulto a todas as
pessoas envolvidas no escândalo de
Watergate. o Presidente Gerald Ford
foi obrigado a recuar, em virtude da
onda de protestos contra essa posição,
e afirmou ontem que estudará indi-
vidualmente o caso de cada implicado.

Depois de uma reunião do Presi-
dente com parlamentares, o lider re-
publicano no Senado, Hugh Seott, de-
clarou não haver nenhum estudo para
uma anistia geral dos implicados no
escândalo que provocou a renúncia do
Presidente Richard Nixon. Scott escla-
receu que até então nenhum pedido
dc perdão chegara às mãos de Ford.
iPágina 2 e editorial na página 6'

O Departamento dc Tesouro
dos Estados Unidos decidiu ontem
gravai* com sobretaxas alfande-
«árias que variam de 4,8 a 12,3%
os calçados de couro importados
de 110 firmas brasileiras, para
proteger as indústrias norle-ame-
ricanas do que chamou de concor-
rência desleal atribuída a supôs-
tas subvenções concedidas pelo
Governo do Brasil às exportações.

O Subsecretário do Tesouro
para Assuntos Alfandegários, Pe-
ter Schuman, disse que o Gover-
no norte-americano considera co-
mo subvenções "as deduções que

Pronta Ação
já vigora na
Previdência

O Plano de Pronta Ação do Minis-
tério da Previdência e Assistência So-
ciai já está em vigor e na próxima se-
mana o Ministro Nascimento e Silva
assinará dois atos regulamentando os
termos dos convênios que serão firma-
dos com empresas as.sistenciais e os
requisitos necessários para a partici-
pação no programa.

Em cada região de saúde, os se-
gurados e beneficiários do INPS. além
de seus dependentes, serão divididos
em domicílios preferenciais, de livre
escolha, nos quais receberão atendi-
mento médico de entidades previa-
mente cadastradas. Um grupo de
trabalho "está estudando os estímulos
para a ida de diversos médicos para
as cidades do interior I Página 23 >

Em uma audiência geral concedida
em sua residência de verão em Cas-
telganãolfo, o Papa Paulo VI apre-
sentou-se com um cocar indígena ao
receber um grupo de peregrinos de
Gaylord, cidade do Estado norte-
americano de Michigan. Falando a
cerca de 2 mil fiéis, o Papa mani-
festoiL preocupação com "o matéria-
Usino das massas, indiferentes a toda
atração religiosa", e disse que o IV
Sinodo de Bispos — marcado para
outubro— discutirá a maneira apro-
priaãa cie levar ao homem moderno
a mensagem, do Catolicismo. "A Igre-
ja está em dificuldades", disse o
Papa, "mas ainda é uma grande ins-
tituição em todo o mundo, vinculada
a 20 séculos de história mais atri-
balada que feliz, porém sempre
fértil em recursos c energia."

destruam alguns fabricantes de
outros paises"'. A acusação se rc-
fere assim, indiretamente, ao sis-
tema cie incentivos de dupla isen-
ção — Impostos dc Produtos In-
dustrializados e de Circulação de
Mercadorias — de que se benefi-
ciam os exportadores brasileiros.

Após o anúncio da medida, o
Embaixador do Brasil em Was-
hington. Sr. João Augusto de
Araújo Castro, classificou-a de in-
feliz c injustificada, enquanto em
Brasília o Itamarati prometeu
para hoje uma manifestação ofi-
ciai de protesto. (Págs. 16 e 17)

Radiofoto UPI
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Geisel envia nome de
Faria Lima ao Senado

O Presidente Ernesto Geisel
deverá enviar ainda hoje à pre-sidência do Senado a indicação
do Almirante Floriano Peixoto
Faria Lima, presidente da Petro-
brás, para o cargo de Governador
do futuro Estado do Rio de Ja-
neiro, a nascer no dia 15 de mar-
ço de 1975 como resultado da fu-
são entre a Guanabara e o Rio
de Janeiro.

A escolha do Almirante Fa-
ria Lima para governar o novo
Estado do Rio foi anunciada ao
final da manhã de ontem simul-
taneamente pelo Palácio do Pia-
nalto, em Brasília, e pela Petro-
brás, no Rio. O futuro Governa-
dor aceitou a missão anteontem
à noite, numa conversa de 40 mi-
mitos com o Presidente Ernesto
Geisel no Palácio da Alvorada.

O Almirante Faria Lima. quetrabalhou todo o diu em seu ga-
binete na Petrobrás. disse que"tenho cie esperar por duas coisas:
que o Senado aprove o meu nome
e que o Presidente da República
nomeie o meu substituto na. pre-
sidência da Petrobrás". indican-
do que não fará declarações
antes, desses acontecimentos.

Moçambique
volta à calma
com 47 mortos

Os distúrbios ocorridos terça-fei-
ra e ontem pela manhã em Lourenço
Marques causaram 47 mortes e 400
feridos — 171 gravemente — infor-
mou o Secretário de Saúde de Mo-
çambique, Antônio Paulino. No fim
do dia. depois que várias unidades do
Exército português foram enviadas de
Nampula. a calma voltou á Capital
Moçambicana.

Centenas de portugueses se refu-
giavam na África do Sul e os lideres
da revolta branca que desencadeou o.s
incidentes estão em território sul-afii-
cano ou rodesiano, de acordo com a
imprensa de Lisboa. O Contra-Almi-
rante Vítor Crespo, novo Alto-Comis-
sário de Portugal em Moçambique, já
está em Lourenço Marques. (Pág. Òi

O Governador Chagas Frei-
fas afirmou que 

"a nomeação do
ilustre Almirante Faria Lima pa-ra o cargo de Governador do fu-
turo Eslado do Rio de Janeiro.foi
mais um ato ditado pelo pátrio-tismo, clarividência e isenção do
Presidente Ernesto Geisel." O
Governador enviou telegramas de
congratulações ao Presidente e
ao Almirante Faria Lima.

A indicação do Almirante
Faria Lima seguirá, no Senado,
o mesmo ritual previsto para o
caso da.s indicações de Embaixa-
dores, mas desde já sabe-se quea Comissão de Constituição e Jus-
tiça, da qual é presidente o Se-
nador Daniel Krieger, dispensará
o futuro Governador da sabatina
tradicional.

Recebida a mensagem presi-
dencial, ela será lida em plena-
rio e despachada à Comissão de
Constituição c Justiça, que elabo-
rara o projeto de decreto legisla-
tivo a ser votado em sessão acere-
ta. No final, a decisão do Senado
subirá ao Presidente da República
para a nomeação do Governador.
(Página 3 e editorial, página 6)

DC-9 cai na
Carolina do
Sul c mala 69

Um avião DC-9 da companhia
norte-americana Eastem Airlines que
transportava 78 passageiros e quatro
tripulantes caiu ao Sul da cidade de
Charlntte. na Carolina cio Norte, ma-
tando 69 de seus ocupantes. O apa-
rolhe» efetuava um vôo entre Charles-
ton, na Carolina do Sul, e Chicago, no
Illinois, com escala em Charlotte.

Uma espessa neblina cobria o ne-
roporto da cidade no momento do aci-
ciente, quando o avião realizava a ta-
se final da aterrissagem. O.s sobrevi-
veníes. muitos em estado grave, foram
hospitalizados. De acordo com o rela-
to de uma testemunha, ocorreram vá-
rias explosões antes que n DC-9 se
chocasse com o solo. (Página 2'

e conserva sitioChil
sem estado de guerra

¦ O estado de guerra interna foi
suspenso ontem no Chile, mas o esta-
do de sitio permanecerá por mais seis
meses, com o toque dc recolher e o
funcionamento dos tribunais militares,
anunciou ontem o General Augusto
Pinochet, em mensagem comemorativa
do primeiro aniversário da queda do
Governo de Salvador Allende.

O Chefe da Junta Militar prometeu
libertar o.s presos politicos, "com a ex-
cecáo de casos especiais", mas condi-
cionou esta medida a atitude idén-
tica a ser tomada pela União Sovié-
tica e Cuba que. "apesar de não vive-
rem uma situação de emergência como
a que vive o Chile, construíram todo
um sistema de violação á liberdade."

Depois de afirmar que o recesso

oneresso•C
faz análise
da correção

A análise da experiência brasilei-
ra de controle da inflação, através
da correção monetária, e a constata-
ção de que a solução dos problemas
da habitação são indissociáveis de uma
política global de desenvolvimento
urbano foram os pontos de maior re-
levo do XIII Congresso Mundial de
Poupança, que se reuniu no Rio.

Um tablóide que circula com esta
edição resume as conclusões e as prin-
cipais teses do encontro. A inflação
foi uma preocupação constante de to-
dos os participantes do XIII Congres-
so já que ela impossibilita o desen-
volvimento de um sistema de poupan-
ça habitacional baseado principal-
mente cm operações de longo prazo.

político ainda será mantido por mui-
tos anos, "até que surja uma nova ge-ração chilena", o General Pinochet es-
clareceu que se iniciava uma segunda
etapa, "visando a uma união mai.s es-
treita entre militares e civis, com crês-
cente participação destes no Governo."

No plano econômico. Pinochet
anunciou o reajustamento automático
dos salários a partir clc outubro, de
acordo com o aumento do custo de
vida — "para aliviar o.s trabalhadores."

No Parque Bustamante. em San-
tiago. na primeira manifestação pú-blica depois que a Junta Militar as-
sumiu o Governo, o General Pinochet
falando à multidão, disse que "nunca
antes no Chile se reuniu tanta gente,
de forma tão espontânea", i Página 2i

SPC estuda
ficha nacional
do mau pagador

A criação dc um cadastro nacio-
nal dos maus pagadores e o registro
negativo de consumidores em atraso
com prestações de casa própria foram
sugestões levadas aos representantes
do.s Serviços de Proteção ao Crédito,
reunidos no Hotel Nacional durante a
XV Convenção Nacional do Comércio
Lojista.

O presidente eleito da Confedera-
ção Nacional dos Diretores Lojistas,
Sr. Ricardo Miranda, disse que os co-
merciantes esperam que a duplicação
da renda per capita e o aperfeiçoa-
mento dos critérios de distribuição de
renda — pontos do II PND — melho-
rem a situação do mercado consumi-
dor. Fizeram sugestões para superar
as dificuldades de crédito. (Página 5'

AGENCIA MERCÚRIO 256 3405
235-3667 temos ótimas coz.
cop. arr. babás, garçons mot.
fax. !av. pass. c/ documentos
que ficam arquivados.

A CATETE CENTER Cc.7o 
"de

empregos domést. ofer. menor
ta<a do Rio e garantia um ano
coz. babás acomp. diarisras etc
Inf. 285-0264. Catete, 347 si
545.

A. OFEREÇO BANOUETEIRA e
cozinheira forno fogão ótimas
referencia.. D. Olrja 235-1024
• 235-1022. Av. Cou- 534/402.

A BABA* - Paga-se 500,00 -
Av. Niemeyer, 101 — Ônibus
- 521 - Saltar po Hotel "Shc-
raton".

AGE N Cl Ã MEMÃ OLGA ^
235-1024 cozinheira cop. e bn.
bás escolhidfstimas por D. OI-
a a há 14 anos na icdc própria.
Av^Copa. 534 ap. 402.

AGENCIA SANTA IUZIA~- Ot«-
rece selecionadas domésticas
babá e/ noções enfermagem,
cozinheira forno-fogão, cop. j
franc. Todas c/ does. • refs.
rruii d> 1 ano. Ttl. 252-6655.

A CASA LAR DE IGUAÇU. Tem I
ótimas domésticas. Ajude-nos a !
ajudá-las. Não e agência.;
265-3747. !

AGENCIA ATLANTIOA - Ofore-
ce empreqadfls selecionadas e
reíercndíicias p' casas de alto
trato. Coz.(cs) cop. (os) arrum.
babás, lavadeiras, etc. Tel.
25S1260.

AGÉNCÍA STA/" MONICA
Oferece C-' honesta seleção,
babas c. noções enferm. co.*.s.
f./ fogão, cop. a frane. Todas
mais cie 1 .mo ref. T. 252-1946.

AGENCIA ELK oferece acompa-
nhante, arrum. cop. coz. babá
todas r'doe. ref. rigorosamente
sei. 232-8364 e a taxa é mini-
ma.

A EMPREGADA para casal que
trabalha fora e criança. Durma
no emprego, pede-se referin-
cias. Tratar à Rua São Fco.
Xavier, 146 apto. 204.

AGENCIA ALEMÃ D_OLGA tem
disponíveis cozinhe.<-a5 copeiras
e babás esc olhidiss* mas.
2351022 e 235-1024. Av. Copa-
cabana, 534 apto. 402. Próprio.

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI-
CO ofer. boas babas arru. cop.
coz simples forno fogão fax.
mot. diar. cost. com doe. e rei.
te. 236;4393.

A COZINHEIRA - C/ relTrên*.
cias. Rua Joitciuim Nabuco,
258 '402.

ARRUMADEIRA-COPEIRA O-
clenado CrS 400,00. Precisa-se
para pequena família com prá-
tica do serviço. Exigem-se re-
feròncias e tiue durma no em-
prego. Tratar ,i Av. Maracanã,
1-322 [próximo á Rua Uruguai;.

AS EVANGELISTAS da Agencia
D'ANGEL oferece boas domes-
ficas para lhe servir bem. TeJ.
255 3229 F. F Tru. todos os
serv.

AGENCIA STOl ANTÔNIO of.
C02 f. fogão babás acomp. arr.
caseiros fax. diar. c/ ref. ga-
rantlas í. mínimas. lei.
265-952^

A ASS0C. CATÓLICA CRISTUR
— Dirigida p/assist. sociais
o!>recc excelentes doméstica*-
C'honesfa r rigorosa se'ecão.
Atendo imediato. Tel. 252-7440.

AG. FRANCESA VOGUE - 25
anos de tradição internacional
e a mais msderna do Brasit
oferece domésticas bonés-
lamente selecionadas. A v .
Copa, 1066. Conj. I 103. Tel.
25Ú-5559.

ACOMPANHANTE P.' senhora
idos.i. Pre.iso mais 40 anos.
Paciente e responsável. Tel i
257-1149. Depois 14 hs.

A UNIÃO CRISTA - Atendei
hoje pedidos de domésticas Jc/doc. ref. Rigorosa seleção !
e la« mínima. Tel. 231-0503.

ARRUMADEIRA - Precisa-se com
referências no mínimo de 1
ano. Av. Rui Barbosa, 480 apt.
601.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Ou«
sirva à francesa, preciso uma !
com referência. Ord. 700.00. jAv. Copacabana. 583 806.

A UNIÃO ADVENTISTA - Avisa
as m?mács que tem babás ex-
períentes com noções de eiifc- I
ma gem • enfermeiras para re-
cém-nascidos. Todos com amor
de mãe, car., saúde e referén-
cias sói,das. 2569526 255-3688. |

AG BABAS SERV.LAR - A úni-
ca na GB que ofereci- babás
e enfermeiras especializadas em
recém-nascidos, todas com c. ri.
de saúde 0 referência mínima
de um ano no último emprego.
T. 255-8546. 236-1891.

AGENCIA 
" 

NOVAK 236-4719,
237-5533 - Oferece • melhor
seleção de domésticas c' ref.
cart. saúde e doe. Diaristas.

A COZINHEIRA 
~~~__Tvãriído.

AnunMr pen. BparU Paga-re
bem. Ref. * doe. R. Our lim»,
33 303 Flamengo. T. 225-2080.
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Chile terá recesso
Santiago do Chile <UPI-AFP-ANSA-

AP-JB i — "Até 
quo surja uma nova ge-

ração de chilenos, formada em sadios
hábito.s cívicos e patrióticos, .será man-
tido o recesso político no Chile", anun-
ciou ontem o Presidente Augusto Pino-
chet, no .seu discurso de 38 páginas á
Nação, por ocasião do l.u aniversário da
queda do Presidente Salvador Allende."Aqueles 

que de algum modo preten-
dem romper o recesso — advertiu o Ge-
neral — se chocarão com nossa implacá-
vel decisão de não o permitir, porque aci-
mu dos interesses dos senhores políticos,
que, com sua fraqueza ou falta de visão,
nos conduziram á beira do abismo, está
o interesse supremo da pátria".

CIVIS E MILITARES

O chefe da Junta Militar fez um rc-
sumo dos 12 meses de Governo, iniciado
a 11 de setembro dc 1973 quando foi de-
posto o Governo da Unidade Popular. E
apresentou o programa para o.s próxi-
mos anos em política externa e interna.

Depois de afirmar que seu Governo
inicia uma segunda etapa. Pinochet res-
saltou que "foram superadas as cxigèn-
cias do primeiro ano da depuração" o
que "agora se procederá á integração en-
tre os militares e o.s civis, na tarefa co-
mura de construir um Chile grande, livre
e poderoso".

Atualmente, da.s 15 pastas do Gabi-
nele. apenas três estão nas mãos de ci-
vis, todos técnicos. Os Partidos políticos
de esquerda que formavam a Unidade
Popular, foram dissolvidos e os demais co-
locados em recesso. O Congresso foi fe-
chado t os registros eleitorais do pais to-
dos destruídos.

Segundo Pinochet. "o recesso poli-
tico deverá continuar por muitos anos.
Só poderá ser responsavclmente suspen-
so quando uma nova geração de chile-
nos. educada em sadios hábitos de ci-
vismo e patriotismo e inspirada por
uma autêntica nacionalidade, puder a.s-
sumir os destinos da vida pública".

Com gestos enérgicos, levantando o
braço, cerrando o [ninho ou apoiando-se
sobre a mesa. o chefe da Junta anun-
ciou o fim do estado de guerra interna,
decretado há um ano: "Fazemo-lo com
a convicção responsável do que seus ob-
jetivos já foram alcançados".

"Isto não significa" esclareceu o
Presidente — "o fim da situação cio
emergência jurídica, que ainda deverá
se manter por um período bem mais
prolongado. Desse modo permanece o es-
tado de sítio, a título dc defesa interna,
em todo o pais, com todas as medidas
que acarreta, como o toque de recolher
o o funcionamento ür tribunais mili-
tares".

Assim sendo, o Governo pode ainda
trasladar pessoas do um ponto a outro
do ])ais: prender pessoas em suas pró-
prias casas e em outros lugares que não
sejam prisões: pode ou não passá-los á
disposição da Justiça civil: proibir reu-
niões, invadir domicílios, decretar toque
de recolher, que atualmente é de lh ás
5h30m.

PRESOS POLÍTICOS

Quando falou sobre presos políticos,
o General Pinochet ratificou sua intran-
sigente posição anticomunista. Expres-
sando "a necessidade de que o mundo e
o pais apreciem este gesto como uma
demonstração eletiva do espirito de pa-
cificação nacional que nos inspira",
anunciou que o.s presos políticos seriam
libertados e sairiam do pais. 

"salvo ai-
guns casos de especial gravidade", e (pie
mesmo alguns ja condenados teriam seu
caso revisto.

Mas como foi da tônica de todo seu
discurso, o General Pinochet submeteu
a libertação dos presos políticos á uma
atitude idêntica da União Soviética e de
Cuba para com os dissidentes.

"Nosso amor pela liberdade e nosso
respeito pelos direitos humanos do ho-
mem" — afirmou —- "não 

poderiam
abafar o dramático gemido de milhões
dc seres quo vivem hoje oprimidos pela
tirania comunista."

"E' 
por isso" — prosseguiu — "que

consideramos um dever moral, de nos-
sa parLe, antes da materializaçâo da de-
cisão do Governo, intimar a União So-
viética e Cuba para que, sob a supervi-
são comum da Cruz Vermelha Interna-
cional. concedam o direito de abando-
nar estes paises igual número de deti-
dos ou condenados que seria beneficia-
do por nossa determinação."

Momentos após o discurso de Pino-

chet, o porta-voz da Junta, Fcderico
Willoughby, confirmou (pie a liberdade
dos presos políticos, chilenos está condi-'
cionada á resposta que se obtenha de
Cuba e da União Soviética.

Interrogado sobre o assunto, o Car-
deal Raul Silva Henriquez — que quali-
ficou de "muito 

positiva" a mensagem
presidencial — disse que lhe pareceu um"bom desafio, que oxalá se materialize",
embora acredite que os dois paises não
irão aceitá-lo.

ECONOMIA

Pinochet deu ênfase aos esforços
econômicos do Governo para melhorar a
situação chilena c anunciou que. para
dar alivio aos trabalhadores, a partir dc
outubro o.s salários se reajustarão do
forma automática, segundo a alta do
custo de vida.

Destacou que o.s trabalhadores rece-
beráo esto mês um adiantamento d;' sa-
lário dc 15 mil escudos iCrS 44,0(11 um
aumento de 25', em outubro. Os demais
reajustamentos serão trimestrais.

Embora admitindo que "continua-
mos este ano com elevado índice de in-
fiação" (até agosto era de 203';., um dos
maiores do mundoi, o Presidente desta-
cou que o déficit fiscal de 52'; cm 1973
diminuirá a menos de 25', em 1974.

Referiu-se ao aumento da produção
industrial, agrícola o mineira, ressaltan-
do que 

"devemos estar conscientes do queuma redução muito brusca do processo
inílacionário trará conseqüências náo
desejadas cm termos de desemprego, ra-
zão pela (piai nosso programa contem-
pia uma redução paulatina das pressões
inflacionárias."

Desde que assumiu o Poder, houve
três reajustes salariais no total do 10(1',,
paralelamente a bonificações periódicas,
para diminuir o.s efeitos da inflação quo.nos primeiros'oito meses do ano do 197-1.
é de 203r;, enquanto que do agosto de
1973 a agosto de 1974 foi de 037,2';.

POLÍTICA EXTERNA

O General Pinochet. de uniforme o
com uma faixa presidencial dada por
um grupo de mulheres que Leve desta-
cada atuação contra o Governo Alien-
de. disse que em política externa seu
Governo procurará:

reforçar o funcionamento du Pac-
io Andino e promover o investimento do
capitais estrangeiros., iEsta questão está
provocando grande tensão com os do-
mais integrantes do Acordo de Cartáge-
na ¦.

reforçar a.s relações diplomáticas
com os países vizinhos e outros, no sub-
continente e com os Estados Unidos, na
América do Norte:

neutralizar a campanha marxis-
ta contra o Chile e sua penetração na
América do Sul:

aproximação com todos os pai-
sos quo interessem ao Chile, na base do
respeito á soberania nacional.

Antes de falar á Nação, o General
Pinochet assistiu, junto com o.s demais
integrantes da Junta, a uma missa cam-
pai na Escola Militar, à qual compare-
coram também membros do corpo diplo-
máfcico, representantes civis e outros con-
vidados especiais.

A cada um dos membros da Junta,
quo dava comunháo. o capelão militar
Francisco Gilmore abraçava. Em segui-
da. Pinochet. o Brigadeiro Gustavo Lei-
gh. da Aeronáutica: Almirante José To-
ribio Merinio. da Marinha e General
César Mendoza. do Corpo dos Carabi-
neiros, foram condecorados pelo Minis-
tro da Defesa Oscar Bonilla.

MANIFESTAÇÃO

Enquanto a voz de Pinochet era ou-
vida pelo rádio e televisão, centenas de
manifestantes invadiram as ruas cen-
trais de Santiago, agitando bandeiras
chilenas c aclamando a Junta. O.s habi-
tantos dos edifícios próximos lançavam
papel picado e serpentinas da.s janelas.

O.s automóveis buzinavam. Na Ave-
nida da Providência, uma artéria ele-
gante (pie cruza vários bairros residen-
ciais, exibiam-se faixas com inscrições
como: "Pela vontade majoritária dos
chilenos e de suas Forças Armadas".

Em alguns bairros populares tam-
bém a.s ruas estavam ornamentadas.
Inúmeras bandeiras foram colocadas nas
pequenas casas do Município de San Mi-
guel, no cinturão industrial dc Santiago,
que foi um importante reduto da Unida-
de Popular.

Bélgita se alia aos protestos
Bruxelas, Lima, Oakland. Barcelona,

Lisboa, Caracas. Bogotá, Marselha. Ro-
ma, Londres e Jerusalém 'ANSA-UPI-
AFP-AP-JBi — O Governo da Bélgica
deu ordens a sou Embaixador no Chile
para que não participasse das comemo-
rações oficiais do aniversário do golpe,
c em Lima 50 sacerdotes celebraram mis-
sa de "solidariedade ao povo chileno".
qualificando o Governo daquele pais de"ditadura fascista".

Nos Estados Unidos e na Espanha, os
protestos foram violentos: uma bom-
ba causou danos à empresa Anacon-
da American Brass. cm Oakland. bombas
explodiram na companhia aérea Lan
Chile e no consulado chileno em Barco-
lona. A pedido da Intersindical, os tra-
balhadores portugueses realizaram uma
greve simbólica de cinco minutos, ás 11
horas, hora da morte de Salvador Alien-
de. cujo discurso antes de morrer foi
transmitido pelo rádio.

QUEIMA DE BONECOS

Em diversos bairros de Caracas re-
gistraram-se manifestações com a quei-
ma de bonecos representando o General
-.iigusto Pinochet. A policia empregou
gás lacrimogêneo r realizou det: nções
para dispersar o protesto dos estudantes
do Instituto Pedagógico.

A srmana dc "apoio ao povo chile-
no", na capital venezuelana, começou
ont rn .cm uma Aula Magna na Univer-
sidade Central — onde falou Bi atriz Al-
isnde. filha do ex-Presidente --ca inau-
çuração da Avenida Salvador Allende e

da Conferência Internacional dc Solida-
riedade ao Chile.

O presidente do Congresso da Vene-
zuela. Gonzalo Barrios. dirigente do Par-
tido Ação Democrática, do Governo, afir-
mou que o regime militar chileno "foi
usurpador, não por ler empregado a
força para alcançar o Poder, mas pelo
emprego que dela fez para sc su.sten-
tar."

A Central Latino-Americana de Tra-
balhadores iCLATi emitiu uma declara-
ção em Caracas afirmando que o Go-
verno do Chile "adotou uma política de
franca sabotagem ao processo dc inte-
gração do Acordo de Cartagena. com o
objetivo final de destruir este órgão de
integração." •

A F e d e r a ç á o Internacional do
Transporte promoverá um boicote inter-
nacional ao Chile dias 18 e 19, que será
acatado por pelo menos 17 importantes
sindicatos argentinos.

Cinco jovens se acorrentaram às
porla.s da Embaixada dos Estados' Uni-
dos. em Bruxelas, para condenar "a in-
tervenção norte-americana no Chile".

Em Marselha, jovens atacaram a
agência da International Telcphone &
Tclegraph Co. HTTi, acusada de envol-
vimento no golpe contra Allende. Os ata-
cantes quebraram janelas e pintaram
lemas de apoio ao povo chileno. A Comls-
são Israelense de Solidariedade ao Chile
organizou uma manifestação de 100
pessoas diante da Embaixada chilena, em
Jerusalém, com cartazes que pediam li-
bordado para os presos políticos. Não
houve incidentes.

político
Manifestação

lota parque
Israel Tfíbah

Enviado especial

Santiago — Uma' grande
multidão, difícil dc se cul-
lar. ocupou ontem quase to-
talmenle o imenso Parque,
Buslamunlc. em. Santiago,
na primeira, demonstração
pública, exatamente, um ano
após a tomada do Poder pc-
los militares.

O Chefe da Junta do Go-
verno. General Augusto Pi-
nochet que decidiu compa-
recer ao ato, falou dc im-
provisó e demonstrando
emoção — já com a voz
rouca — afirmou cjíic "nun-
ca antes no Chile se. reuniu
tanta gente e de forma tão
espontânea, para dizer a lo-
do o mundo que estamos ce-
lebrando a libertação do
pais."

MUITA GENTE
Apesar de uma chuva não

muito forte, que há bastem-
lc tempo não cai cm. San-
liago. desde as primeiras
horas da tarde militares de
manifestantes começaram
a chegar ao Parque — loca-
lizado bem no inicio do
Bairro Providência, conside-
rado um dos mais ricos da
cidade ¦ agitando bandel-
ras c dando vivas ao Chile
c à Junta Militar.

Era visível a alegria dos
que participaram da muni-
jestação, cantando cm coro,
acompanhando os artistas
que sc apresentaram no pa-
Ianque e improvisando dein-
ças coletivas,

O único discurso foi do
chefe da Junta c o resto da
demonstração sc constituiu
na apresentação dc artistas
p o p u lares, encerrando-se
com um espetáculo dc fogos
de artifício. O Parque Bus-
tamante tem uma extensão
aproximada dc sete qua-
(iras.

Antes do movimento mi-
litur de II de setembro dc
73, a afluência dc muni-
festuntes ás demons/rações
públicas promovidas pelos
grupos políticos mais im-
port antes já era. tradicio-
nulmente. muito g r a n d e .
Mas o imenso número de
pessoas que compareceu no
ai o dc ontem, em Santiago,
e o primeiro indicio prático,
para a I g u n s observadores
locuis dc que a Junta Mili-
tar conta com o apoio de
camadas importantes da
população.

APLAUSOS E SILÊNCIOS
Horas antes. Pinochet fo-

ra aplaudido ao anunciar —
a um auditório dc cerca dc
1 mil e 500 convidados, no
Palácio Diego Portales — o
reajuste salarial automáli-
co. dc acordo com os indi-
ces oficiais de inflação. Is-
to ocorrerá a cada dois me-
ses até o fim do ano e tri-
mestralmcnte a partir de
1975. Houve aplausos tam-
bem quando o General co-
munícou o fim do estudo de
guerra e a manutenção do
recesso político partidário.

O Ministro da Coordc-
nação Econômica. li a u 1
Saez (que foi Ministro da
Fazenda de Eduardo Frei),
e o atual da Fazenda. Jorge
Cauus (vice-presidente do
Banco Central do Governo
de Frei', náo aplaudiram,
no entanto, o Chefe da Jun-
ta quando este anunciou o
recesso político que conti-
nuará segundo Pinochet"pois 

foram os interesses
políticos que levaram este
país ao precipício de há U7>i
ano."

O salão plenário do Pala-
cio Diego Portales estava
lotado, c todas as principais
autoridades públicas e che-
fes de missões estrangeiras
foram convidados para o
pronunciamento comemora-
tivo do primeiro aniversário
da junta.

Havia cinco cadeiras, pró-
ximas à mesa central, paru
convidados especiais. Eram
¦para dois dos Ires cx-Presi-
dentes vivos, Jorge Alesan-
dri e Gabriel Gonzalez, am-
bos de tendência conserva-
dora. Foram muito aplaudi-
úos quando chegaram. O
Cardeal Raul Silva Henri-
quez, para quem estava re-
servada a terceira cadeira,
ocupou seu lugar ante um
silêncio total do público. Ele
encabeçou, há pouco, .uma
carta dc lideres religiosos á
Junta, pedindo o fim do es-
tado de guerra, a liber-
tação de presos políticos e
a pacificação nacional.

Náo havia cadeira reser-
vudu para o ex-Prcsidentc
Eduardo Frei 'que náo está
no Chilei. mas se comenta-
va que mesmo se estivesse
não s e r i a convidado. As
duas cadeiras restantes io-
ram ocupadas pelo Conta-
dor-Gcrul da República c
pelo Ministro da Corte Su-
prema.

por tempo indefinido
Radiofoto UPI

Pinochet falou à multidão reunida no Parque Bustamaiití

Senado dos EUA poderá
vetar futuros i dultos

Washington. Nova Iorque. Miami
(AP-UPI-AFP-ANSA-JBi - O Senador
Walter Mondale, democrata por Min-
nesota, vai propor uma emenda consti-
tucional pela qual o Congresso poderá
anular, por dois terços dos votos, tutu-
ras concessões presidenciais do indulto.
Mondale sugeriu lambem quo o Congres-
so reabra o processo contra Nixon.

O perdão a Nixon e a possibilidade
de estendê-lo a Iodos os implicados no
esea.ndalo de Watergate provocou enor-
me onda de protestos nos Estados Uni-
dos. e o Presidente Geralcl Ford loi obrí-
gado a recuar 6c sua posição original,
anunciando ontem que o.s podidos de
perdão serão examinados um a um.

PROTESTOS

A tendência de Ford no sentido do
perdoar todas as pessoas o total cie
indultos chegaria a 48 — baseia-se no
argumento d11 cme se foi absolvido o ho-
mem que admitiu ter ordenado o acober-
tamento do escândalo, nada mais lógico
e justo do que náo perseguir aqueles (pio
obedeceram aquela ordem.

No entanto, os que se opõem à in-
diluição de Ford. acham, como Sam
Erin, presidente ita antiga comissão de
inquérito do Senado sobre o caso Water-
gato, (pio "seria, uma burla perdoar quem
atuou com o objetivo de privar o povo
norte-americano do direito a eleições li-
vres."

Alguns juristas assinalaram que
Ford. com o perdão a Nixon e a pers-
pectiva dc perdoar todos o.s demais
culpados, anula dc modo clamoroso a
histórica sentença do Supremo Tribunal,
que poucos dias antes da renúncia 6c
Nixon reprovou o então Presidente por
tentar recorrer ao "privilégio do Exc-
cutivo" c assim subtrair-se às normas,
da ordem jurídica e constitucional.

O Senador democrata Robert Byrd,
da Virgínia Ocidental, disse esperar que
a possibilidade de uma anistia geral náo
passe de um estudo, porque 

"cometer um
segundo erro não ajudará em nada. e
perdoar todos os envolvidos em Water-

gale seria completar o acobertamento
cio acobertamento."

A família de John Dean III. que es-
tá cumprindo pena de quatro anos dc
prisão por causa de sou envolvimento em
Watergate, dirigiu-se a Gcrald Ford di-
zondo que. se Nixon está livre "todos o.s
seus suba liemos devem ter o mesmo
privilégio." O pai do prisioneiro afirmou
estar tão enraivecido com o perdão a
Nixon oue pensa em mudar de Pa ri ido.
depois cie "ter sido republicano toda vi-
da."

David Eiscnhower qualificou cio"simplesm, nte ridícula" a Informação
do (pio sua mulher Julie pediu ao Pre-
sidente Ford indulto para seu pai Nixon."Nós afirmou Eiscnhower - vimos
Forc! três ou quatro vezes desde a renún-
cia. o sempre em ocasiões sociais. A
idéia de Julie tei' solicitado o indulto é
a coisa mais estúpida que ouvi em toda
a minha vida Estou certo do que o Pre-
sidente Ford foi motivado pela compai-
xão."

Pesquisa realizada peia cadeia de
jornais Knight e pela Columbia Broad-
casting System 'CBS', com assessoria
da Opiníon Research Corporation, cie-
monstrou ontem que 48C! dos entrevis-
tados se manifestaram favoráveis a
Ford como Presidente, o que representa
significativa baixa de popularidade em
relação aos 71 •;¦ do mês passado.

Dc 629 pessoas consultadas em di-
versas cidades do país. 55r<; se manifes-
taram contra o perdão concedido a Ni-
xon, 26?; o aprovaram o 15'5 disseram
não ter opinião formada.

ROCKEFELLER
A Comissão de Regulamentação do

Senado decidiu ontem pedir ao Vice-
Presidente designado, Nelson Roekefel-
ler. apresente um relatório completo a
respeito dc seus bens.

As comissões do Senado começarão
no próximo dia 23 as audiências sobre
a confirmação do novo Vice-Presidente,
acreditando-se que o processo soja con-
cluido antes que o Congresso entro cm
recesso em meados de outubro.

Rebeldes vencem em Nova Iorque
Washington, Nova Iorque e Boston

t UPI-AFP-JB i - Em desafio aos candi-
clatos oficiais do Partido Democrata.
Ramsey Clark e Hugh Carey venceram
as eleições primárias no Estado de Nova
Iorque, por onde se apresentarão como
candidatos, respectivamente, a Senador e
a Governador.

Pela primeira vez na história do Es-
tado. uma mulher. Mary Anno Kupsak,
foi escolhida para compor a chapa como
candidata a vice de Hugh Carey, que cn-
frenlará Malcolm Wilson, quo .substituiu
Nelson Roclcefeller quando este renun-
ciou ao posto de Governador.

O candidato democrata ao Senado

SMesinger expl
Washington I UPI-JB i — Para res-

ponder a questões relativas aos possíveis
efeitos de um ataque nuclear limitado
da União Soviética contra os Estados
Unidos, o Secretário de Defesa James
Schle.singer compareceu ontem perante
a subcomissão dc controle de armas da
comissão de Relações Exteriores do Se-
nado.

O Congresso norte-americano invés-
tiga até que ponto uma guerra nuclear,
mesmo limitada, pode ter resultados te-

por Nova Iorque, Ram.se>' Clark, foi Se-
cretário do Justiça do Lyndon Johnson
c depois defensor da paz no Vietnã, ton-
cio visitado Hanói cm companhia cia
atriz Jane Fcnda. Clark derrotou como-
damente o candidato democrata oficial.
Leo Alexander

O Deputado Hugh Carey. por sua vez.
apresentou uma surpresa ao impor-se ao
franco favorito do Partido, o milionário
Howard Samucls, conhecido como Howie,
o Cavalo, quo conquistou notoriedade
através de seu bem sucedido sistema de
apostas fora do prado (booltmakeri em
toda Nova Iorque

iea ação nuclear
miveis para a humanidade. Schle.singer.
no inicio deste ano. divulgou importante
mudança na estratégia nuclear des Es-
tados Unidos, que inclui desde a repre-
sália cm ma sa na guerra nuclear, até a
possibilidade de várias gradações c' i
conflito.

Leia otlitoriid "I nha dc II nleruali'

1-9 cai na
dum li na e 13
sobrevivem

Charlolte, Estados Unidos
1 AP-UPI-AFP-ANSA-JB i
Treze sobreviventes foram
resgatados dos destroços do
DC-9 da companhia Eastem
Airlines que caiu ontem
q u a n d o aterrissava, em
meio a intensa neblina, no
aeroporto de Charlotte, na
Carolina du Norte. O co-
mandante (io avião minu-
tos antes do acidente, não
deu nenhuma indicação que
estivesse com dificuldades a'
bordo.

O DC-9 já tinha entrado
ua fase final do p o 11 s o
quando se chocou contra o
¦solo. ao lado da Rodovia 9,
três quilômetros ao Sul do
Aeroporto Douglas. As equi-
pes de sueorro custaram a
chegar ao local devido a um
g r a n d o congestionamento"
de transito. O Üepartamen-
to Federal de Aviação Civil
informou que . 32 pessoas
viajavam no aparelho.

NORMAL

William Rawllngs, geren-
te da Eastem em Charlotte.
disso que o pessoa! de torra
esteve em contato com o
avião o tempo todo e tudo
parecia normal. "Não sabe-
mos a causa cio desastre",
acrescentou. Ervin Mclton,
dos Bombeiros, conversou
com quatro homens e uma
aeromoça no local do aci-
dente. "Os 

quatro estavam
conscientes, mas tinham so-'frido muitas queimaduras."

O avião efetuava o vôo
212 que começou em Char-
leston, na Carolina do Sul.
e deveria terminar em Chi-
cago. John MacDowell, um
dos primeiros a ajudar os
sobreviventes, disse que o
que chamou sua atenção foi
uma nuvem de fumaça. De-
pois ouviu gritos, gemidos
e pessoas chorando.

Em Caracas, a Direção de
Aeronáutica Civil informou
que um pequeno avião caiu
no mar depois de se inc.cn-
ti ia r em pleno vôo matando
seu piloto o uma acompa-
nhante. O aparelho fazia a
rola entre a cidade dc
Cumana, im Leste do pais. e

a ilha de Margarita, no
Nordeste.

Rabiu quer
paz com
Israel forte

T e 1 a v i v . B c i r u t c ,
Washington iAP-AFP-UPI-
JB' Em entrevista de
cinco horas e meia com n
Secretário dc E.-.tado Henry
Kissinger. o Primeiro-Mi-
nistro Yitzhak Rabin rea-
firmou ontem o ponto-de-
vista israelense do que 

"a
forma de prevenir u m a
guerra o de progredir para
a paz é a partir de uma po-
sição de forca."

Rabin insistiu na idéia de
que Israel "precisa se forta-
lecer". expressando confian-
ça de que o.s Estados Unidos
vão cumprir os compromis-
sos assumidos com Telaviv
polo ex-Presidente Nixon e
confirmados depois com
Gcrald Ford.
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Quem não quer ter
o amor dos 20 anos.
a confiança dos 30
e a coragem dos 40?

Dois cientistas alemães
descobriram um produto que
prolonga a vida ativa de ho-
mens e mulheres que passa-
ram dos40 anos. É o Biolectra.

Biolectra vem sendo ven-
dido há mais de dez anos a
milhares e milhares de pes-
soas na Europa.

lile harmoniza on/e dite-
remes tipos de vitaminase sais
minerais alem do aspartato de

ornitina.que garante ao produ-
tuumauçãorevitalizadoraque
pode ser sentida 30 dias após
o consumo de 1 comprimido
por dia.

Biolectra faz quase o tem-
po parar, recuperando todo o
amor dos 20 anos. a confiança
dos 30 e a coragem dos 40.
Biolectra já está á venda em
nossas melhores farmácias e
drogarias.

MANAUS: 0 ANDREÂ "C"

POR MARES E RIOS, NUNCA
DANTES (TÃO GOSTOSAMENTE)

NAVEGADOS!
Amaj-cnas, o sonho que náo perde o encanto ver do das

matas e das selvas fecundas e a atração cia fauna rnulticoíorida,
é a meta dos famosos Cru neiros Agaxtur para as próximas férias.
São dois: Man.ius I e Manaus II, ambos pela Andréa "C", o liner
italiano oue tem tudo: ar' cortciiciortado, "cabinas com liaiYho priva-
tivo, cozinha de alta classe, jogos ao ar livre e de salão, boi te,
cinema. Uni Cruzeiro saindo do Rio a 6 de janeiro para regressar
em fim de mês, quando terá início o segundo, o de Carnaval
a bc<-do.

Faca hoie mesmo sua reserva, dirigindo-se, para as mais com-
pletas informações, a Konlik — Franstur S, A., Av. Almirante Bar-
roio 91 - 7.° - Tel, 2528179 (Embratur 2931 GB - Cst. A)

Telefone para 222-2316
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

>
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Chile LCJL d
Santiago do Chile (UPI-AFP-ANSA-

A.P-JB) — "Até que surja uma nova ge-
ração de chilenos, formada em sadios
hábitos cívicos e patrióticos, será man-
tido o recesso político no Chile", anun-
ciou ontem o Presidente Augusto Pino-
chet, no seu discurso de 38 páginas a
Nação, por ocasião do 1." aniversário da
queda do Presidente Salvador Allende.

"Aqueles que de algum modo pre ten-
deni romper o recesso — advertiu o Ge-
noi-al _ SR chocarão com nossa implacá-
vel decisão de não o permitir, porque aci-
ma dos interesses do.s senhores politicos.
que, com sua fraqueza ou falta de visão,
nos'conduziram á beira do abismo, esta
O interesse .supremo da pátria".

Civis c milhares

O chefe da Junta Militar fez um re-
sumo dos 12 meses de Governo, iniciado
a 11 de setembro de 1973 quando foi de-
posto o Governo da Unidade Popular. E
apresentou o programa para os próxi-
mos anos cm politica externa e interna.

Depois de afirmar que' seu Governo
inicia uma segunda etapa. Pinochet res-
saltou que 

"foram superadas as exigên-
cias do primeiro ano da depuração" e

que 
"agora se procederá á integração en-

tre os militares e os civis, na tarefa co-
mum de construir um Chile grande, livre
c poderoso".

Atualmente, das 15 pastas do Gabi-
nele. apenas três estão nas mãos de ei-
vis, todos técnicos. Os Partidos políticos
dc esquerda que formavam a Unidade
Popular, foram dissolvidos e o.s demais co-
locados em recesso. O Congresso foi le-
chado e os registros eleitorais do país to-
dos destruídos.

Segundo Pinochet, "o recesso poli-
tico deverá continuar por muitos anos.
So poderá ser responsavchncnte suspen-
so quando uma nova geração de cliilc-
nos. educada em sadios hábitos de ci-
vlsmo e patriotismo e inspirada por
uma autêntica nacionalidade, puder as-
sumir os destinos da vida pública".

Com gestos enérgicos, levantando o
braço, cerrando o punho ou apoiando-se
sobre a mesa. o chefe da Junta anun-
ciou o fim do esl ado de guerra interna,
decretado há um ano: "Fazemo-lo com
a convicção responsável dc que seus ob-
letivos iá foram alcançados".

"Isto não significa" - esclareceu o
Presidente — "o fim da situação de
emergência jurídica, que ainda devera
se manter por um período bem mais
prolongado. Desse modo permanece o es-
lado de .sítio, a titulo de defesa interna.
em todo o pai.s. com todas as medidas
que acarreta, como o toque de recolher
e o funcionamento de tribunais mili-
tares".

Assim sendo, o Governo pode ainda
trasladar pessoas de um ponto a outro
do pais; prender pessoas em suas pró-
orlas casas c em outros lugares que não

'áejam 
prisões: pode ou não passá-los á

disposição da Justiça civil: proibir reu-
niões, invadir domicílios, decretar toque
dc recolher, que atualmente é dc lh às
5h30m.

Presos políticos
Quando falou sobre presos politicos,

o General Pinochet ratificou sua intran-
sigente posição anticomunista. Expres-
sando "a necessidade de que o inundo e
o pais apreciem esle gesto como uma
demonstração efetiva do espírito de pa-
cificacão nacional que nos inspira",
anunciou que os presos políticos seriam
libertados e sairiam do país. 

"salvo ai-
guns casos de especial gravidade", e que
mesmo alguns já condenados teriam seu
caso revisto.

Mas como foi da tônica de todo seu
discurso, o General Pinochet submeteu
a libertação dos presos políticos á uma
atitude idêntica da União Soviética e de
Cuba para com os dissidentes.

"Nosso amor pela liberdade e nosso
respeito pelos direitos humanos do ho-
mem" — afirmou "não poderiam
abafar o dramático gemido de milhões
de seres que vivem hoje oprimidos pela
tirania comunista."

"E' por isso" prosseguiu — "que

consideramos um dever moral, de nos-
sa parte, antes da materialização da de-
cisão do Governo, intimar a União So-
viética e Cuba para que. sob a supervi-
são comum da Cruz Vermelha Interna-
cional, concedam o direito de abando-
nar estes países igual número, dc deti-
do.s ou condenados que seria beneficia-
do por nossa determinação."

Momentos após o discurso de Pino-

recesso
chet, o porta-voz da Junta, Federico
Wiltoughby. confirmou que a liberdade
dos presos politicos chilenos está condi-
cionada à resposta que se obtenha de
Cuba e da União Soviética.

Interrogado sobre o assunto, o Car-
deal Raul Silva Henriquez — que quali-
ficou de "muito positiva" a mensagem
presidencial — disse que lhe pareceu um
"bom desa Tio, que oxalá se materialize",
embora acredite que os dois paises nao
irão aceitá-lo.

Economia

Pinochet deu ênfase aos esforços
econômicos do Governo para melhorar a
situação chilena e anunciou que. para
dar alivio aos trabalhadores, a partir cie
outubro os salários se reajustarão de
fornia automática, segundo a alta do
custo de vida.

Destacou que os trabalhadores rece-
beráo este mês uni adiantamento de sa-
lario de 15 mil escudos iCrS 4<l,00i um
aumento de 25<5, em outubro. O.s demais
reajustamentos serão trimestrais.

Embora admitindo que 
"continua-

mos este ano com elevado Índice de in-
fiação" iate agosto era de 203',v, um dos
maiores do inundo i, o Presidente desta-
cou que o déficit fiscal de 52'i- em 1973
diminuirá a menos de 25''; em 1974.

Referiu-se ao aumento da produção
industrial, agrícola e mineira, ressaltan-
do que ''devemos estar conscientes de que
uma redução muito brusca do processo
inflacionário trará conseqüências náo
desejadas em termos de desemprego, ra-
zão pela qual nosso programa contem-
pia uma redução paulatina das pressões
inflacionárias."

Desde que assumiu o Poder, houve
três reajustes salariais no total de 100',.
paralelamente a bonificações periódicas,
liara diminuir os efeitos da inflação que.
nos primeiros oito meses do ano de 197-1.
é de 203'';.. enquanto que de agosto de
1973 a agosto de 1974 foi de (137.2%.

Política externa

O General Pinochet. de uniforme e
com uma faixa presidencial dada por
um grupo de mulheres que teve desta-
cada atuação contra o Governo Allen-
de. disse que em politica externa seu
Governo procurará:

reforçar o funcionamento do Pac-
to Andino e promover o investimento de
capitais estrangeiros. (Esta questão está
provocando grande tensão com os de-
mais integrantes do Acordo de Cartáge-
na).

reforçar as relações diplomáticas
com o.s países vizinhos e outros, no sub-
continente e com os Estados Unidos, na
América do Norte:

neutralizar a campanha marxis-
ta contra o Chile e sua penetração na
America do Sul:

aproximação com todos o.s pai-
ses que interessem ao Chile, na base do
respeito à soberania nacional.

Antes de falar à Nação, o General
Pinochet assistiu, junto com os demais
integrantes da Junta, a uma missa cam-
pa! na Escola Militar, à qual compare-
ceram também membros do corpo diplo-
mático, representantes civis e outros con-
vidados especiais.

A cada um dos membros da Junta,
que dava comunhão, o capelão militar
Francisco Gilmore abraçava. Em segui-
tia, Pinochet. o Brigadeiro Gustavo Lei-
gh, da Aeronáutica; Almirante José To-
ribio Merinio. da Marinha, e General
César Mendoza. do Corpo dos Carabi-
neiros. foram condecorados pelo Minis-
tro da Defesa Oscar Bonilla.

político por tempo
Quinta-feira, 12/97/4 1." Caderno

indef i nido
Radiofola UP!

Manifestação

Enquanto a voz de Pinochet era ou-
vida 

"pelo 
rádio e televisão, centenas de

manifestantes invadiram as ruas cen-
trais de Santiago, agitando bandeiras
chilenas e aclamando a Junta. Os habi-
tantes dos edifícios próximos lançavam
papel picado e serpentinas da.s janelas.

Os automóveis buzinavam. Na Ave-
nida da Providência, uma artéria ele-
gante que cruza vários bairros residen-
ciais, exibiam-se faixas com inscrições
como: 

"Pela vontade majoritária dos
chilenos e de suas Forças Armadas".

Em alguns bairros populares tam-
bém a.s ruas estavam ornamentadas.
Inúmeras bandeiras foram colocadas nas

pequenas casas do Município de San Mi-

guel, no cinturão industrial de Santiago,
que foi um importante reduto da Unida-
de Popular.

Missa e bombas marcam protestos
Bruxelas, Lima. Oaklanã, Barcelona,

Lisboa. Caracas, Bogotá. Marselha, fio-
ma, Londres e Jerusalém tANSA-UPl-
AFP-AP-JB) — O Governo da Bélgica
deu ordens a seu Embaixador no Chile
para que náo participasse das comemo-
rações oficiais do aniversário do golpe,
c em Lima 50 sacerdotes celebraram mis-
sa de "solidariedade ao povo chileno",
qualificando o Governo daquele pais de
"ditadura fascista".

Nos Estados Unidos e na Espanha, os
protestos foram violentos: uma bom-
ba causou danos à empresa Anacon-
da American Brass, em Oakland. bombas
explodiram na companhia aérea Lan
Chile e no consulado chileno em Barc.e-
lona. A pedido da Intersindical, os tra-
balhadores portugueses realizaram uma
greve simbólica de cinco minutos, ás 11
horas, hora da morte de Salvador Allen-
de. cujo discurso antes de morrer foi
transmitido pelo rádio.

Queima dc bonecos
Em diversos bairros de Caracas re-

gistraram-se manifestações com a quei-
ma de bonecos representando o General
Augusto Pinochet. A polícia empregou
gás lacrimogêneo e realizou detenções
para dispersar o protesto do.s estudantes
do Instituto Pedagógico.

A semana de "apoio ao povo- ehile-
no", na capital venezuelana, começou
ontem com uma Aula Magna na Univer-
sidade Central — onde falou Beatriz Al-

. lende. filha do ex-Presidcnte - - e a lnau-
guração da Avenida Salvador Allende c
da Conferência Internacional de Solida-
riedade ao Chile.

O presidente do Congresso da Vcne-
ztiela. Gonzalo Barrios. dirigente do Par-
tido Ação Democrática, do Governo, afir-
mou que o regime militar chileno "foi

usurpador, não por ter empregado a
forca para alcançar o Poder, mas pelo
emprego que dela fez para se susten-
tar."

A Central Latino-Americana de Tra-
balhadores iCLATi emitiu uma declara-
cão em Caracas afirmando que o Go-
verno do Chile "adotou uma politica de
franca sabotagem ao processo de inte-
gracão do Acordo de Cartagena, com o
objetivo final de destruir este órgão de
integração."

A Federação Internacional do
Transporte promoverá um boicote inter-
nacional ao Chile dias 18 e 19, que será
acatado por pelo menos 17 importantes
sindicatos argentinos.

Cinco jovens se acorrentaram às
portas da Embaixada dos Estados Uni-
dos. em Bruxelas, para condenar "a in-
tervenção norte-americana no Chile".

Em Marselha, jovens atacaram a
agência da International Teiephone &
Tclegraph Co. HTT), acusada de envol-
vimento no golpe contra Allende. Os ata-
cantes quebraram janelas e pintaram
lemas dé apoio ao povo chileno. A Comis-
são Israelense de Solidariedade ao Chile
organizou uma manifestação de 100
pessoas diante da Embaixada chilena, em
Jerusalém, com cartazes que pediam li-
berdade para os presos politicos. Não
houve incidentes.

Mais Chile nus páginas I c 12

Manifestação
lota parque

Israel Tabak
Enviado especial

Santiago — Uma grande
multidão, dificil de se cal-
lar. ocupou onlem quase lo-
talincnle o imenso Parque
Bustamante, em Santiago,
na primeira demonstração
pública, exatamente um ano
após a tomada do Poder pe-
los militares.

O Chefe da Junta do Go-
verno. General Augusto Pi-
nochet que decidiu compa-
recer au ato. falou de im-
pro viso e demonstrando
emoção — já com. a voz
rouca — afirmou que 

"nun-

ca antes no Chile se reuniu
tanta gente, e de forma tão
espontânea, para dizer a to-
do o mundo que estamos ce-
lebrando a libertação ão
pais."

MUITA GENTE
Apesar de uma chuva não

muito forte, que há bastan-
te tempo não cai em. San-
tiago, desde as primeiras
horas da tarde milhares de
manifestantes começaram
a chegar ao Parque — loca-
lizado bem no início do
Bairro Providencia, conside-
rado um dos mais ricos da
cidade — agitando bandei-
ias e dando vivas ao Chile
e á Junta Militar.

Era. visível a alegria dos
que participavam da mani-
festação. cantando em coro.
acompanhando os artistas
que se apresentavam no pa-
Ianque c improvisando dan-
ças coletivas.

O único discurso foi do
chefe da Junta e o resto da
demonstração se constituiu
na apresentação de artistas
p o p u lares, rncerrando-se
com.um espetáculo de fogos
de artificio. O Parque Bus-
tamante tem uma extensão
aproximada de sele qua-
dras.

Antes do movimento mi-
lilur de 11 de setembro de
73. u afluência de mani-
festanl.es ás demonstrações
públicas promovidas pelos
grupos politicos mais im-
porlanlcs já era. tradicio-
nalmente, muito g r a n d e .
Mas o intenso número de
pessoas que compareceu ao
ato de ontem, em Santiago,
e o primeiro indicio prático.
para a 1 g u n s observadores
locais de que a Junta Mil;-
tar conta com o apoio de
camadas importantes da
população.
APLAUSOS E SILÊNCIOS

Horas antes. Pinochet fo-
ra aplaudido ao anunciar —

«-»i auditório de cerca de
mil e 500 convidados, no

Palácio Diego Portales — o
reajuste salarial automáti-
co, de acordo com os indi-
ces oficiais de inflação. Is-
to ocorrerá a cada dois me-
ses até o fim do ano e tri-
mcslralmcnle a partir de
1075. Houve aplausos Iam-
bém quando o General co-
niunicoit o Um do estado de
guerra c a manutenção do
recesso político partidário.

O Ministro da Coordc-
nação Econômica. Raul
Saez (que foi Ministro da
Fazenda de Eduardo Freii,
e o atual da Fazenda. Jorge
Canas (vice-presidente do
Banco Central ão Governo
de Frei', mio aplaudiram,
no entanto, o Chefe da Jun-
ta quando este anunciou o
recesso político que conti-
nuarà segundo Pino e h e l.
"pois 

foram os interesses
politicos que levaram este
pais ao precipício de há um
ano."

O salão plenário do Pala-
cio Diego Portales estava
lotado, e todas as principais
autoridades públicas e che-
fes de missões estrangeiras
foram convidados para o
pronunciamento comemora-
tivo do primeiro aniversário
da Junta.

Havia cinco cadeiras, pró-
ximas á mesa central, piu a
convidados especiais. Eram
para dois dos três ex-Presi-
dentes vivos, Jorge Alesun-
dri e Gabriel Gonuilcz. am-
bos de. tendência conserva-
dora. Foram muito aplaudi-
dos quando chegaram. O
Cardeal Raul Silva Ilenri-
quez, para quem estava rc-
servada a terceira cadeira,
ocupou seu lugar ante um
silêncio total do público. Ele
encabeçou, há pouco, uma
carta de lideres religiosos à
Junta, pedindo o fim do es-
tado de guerra, a liber-
tação dc presos jwlilícos c
a pacificação nacional.-

Não havia cadeira reser-
vada para o ex-Presidente
Eduardo Frei iquc não está
no Chile), mas se comenta-
va que mesmo se estivesse
não seria convidado. As
duas cadeiras restantes fo-
ram ocupadas pelo Conta-
dor-Geral da República e
pelo Ministro da Corte Su-
prema.

mm
fkmi
Pinochet falou à multidão reunida no Parque Bustamante

Senado dos EUA. poderá
vetar futuros indultos

Washington. Nova Iorque. Miami
fAP-UPI-AFP-ANSA-JBI O Senador
Walter Mondale, democrata por Min-
nesota. vai propor uma emenda consti-
tucional pela qual o Congresso poderá
anular, por dois terços do.s votos, futu-
ras concessões presidenciais dc indulto.
Mondale sugeriu também que o Congres-
so reabra o processo contra Nixon.

O perdão a Nixon e a possibilidade
de estendê-lo a todos os implicados no
escândalo de Watergate provocou enor-
me onda úe protestos nos Estados Uni-
dos. e o Presidente Gerald Ford foi obri-
gado a recuar de sua posição original,
anunciando ontem que os pedidos de

perdão serão examinados um a um.

PROTESTOS

A tendência de Ford no sentido dc

perdoar ledas a.s pessoas - o total cie
indultos chegaria a 4ÍI baseia-se no
argumento de que se foi absolvido o ho-
mem qui- admitiu ter ordenado o acober-
tamento do escândalo, nada mais lógico
c justo do que não perseguir aqueles que
obedeceram aquela ordem.

No entanto, os que se opõem á in-
clinação de Ford. acham, como Sam
Erin. presidente da antiga comissão de
inquérito do Senado sobre o caso Water-
gate. que 

"seria uma burla perdoar quem
atuou com o objetivo de privar o_ povo
norte-americano do direito a eleições li-
vres."

Alguns juristas assinalaram que
Ford, com o perdão a Nixon e a pers-
pectiva de perdoar todos os demais
culpados, anula de modo clamoroso a
histórica sentença do Supremo Tribunal,
que poucos dias antes da renúncia de
Nixon reprovou o então Presidente por
tentar recorrer ao "privilégio do Exe-
e.utivo" e assim subtrair-se às normas
da ordem jurídica e constitucional.

O Senador democrata Robert Byrd,
da Virgínia Ocidental, disse esperar que
a possibilidade de uma anistia geral nao

passe de um estudo, porque 
"cometer um

segundo erro" não ajudará em nada, e

perdoar todos os envolvidos em Water-

gate seria completar o acobertamento
do acobertamento."

A família de John Dean 111, que es-
tá cumprindo pena de quatro anos de
prisão por causa de seu envolvimento em
Watergate, dirigiu-se a Gerald Ford di-
zendo que. se Nixon esta livre, "todos os
seus subalternos devem ter o mesmo
privilégio." O pai do prisioneiro afirmou
estar tão enraivecido com o perdão a
Nixon que pensa em mudar de Partido,
depois de "ter sido republicano toda vi-
da."

David Eisenhower qualificou dc
"simplesmente ridícula" a informação
de que sua mulher Júlio pediu ao Pre-
sidente Ford indulto para seu pai Nixon.
"Nós — afirmou Eisenhower — vimos
Ford três ou quatro vezes desde a renún-
cia. e sempre em ocasiões sociais. A
idéia de Julie ter solicitado o indulto é
a coisa mais estúpida que ouvi em toda
a minha vida. listou certo de que o Pre-
sidente Ford foi motivado pela compai-
xá o."

Pesquisa realizada pela cadeia de
jornais Knight e pela Columbia Broad-
casting System iCBS>. com assessoria
da Opinlon Research Corporation, de-
monstrou ontem que 48% dos entrevis-
lados se manifestaram favoráveis a
Ford como Presidente, o que representa
significativa baixa de popularidade em
relação aos 71% do mês passado.

Dc C29 pessoas consultadas em di-
versas cidades do país. 55% se manifes-
taram contra o perdão concedido a Ni-
xon. 2(1'; o aprovaram e 15', disseram
não ler opinião formada.

ROCKEFELLER
A Comissão de Regulamentação do

Senado decidiu ontem pedir ao Vice-
Presidente designado. Nelson Rockeíel-
ler. apresente um relatório completo a
respeito de seus bens.

As comissões do Senado começarão
no próximo dia 23 as audiências sobre
a confirmação do novo Vice-Presidente,
acreditando-sc que o processo seja con-
cluido antes que o Congresso entre em
recesso em meados de outubro.

Rebeldes vencem em Nova Iorque
Washington, Nova Iorque e Boston

(UPI-AFP-JB) — Em desafio aos candi-
datas oficiais do Partido Democrata.
Ramsey Clark e Hugh Carey venceram
a.s eleições primárias no Estado de Nova
Iorque, por onde se apresentarão como
candidatos, respectivamente, a Senador e
a Governador.

Pela primeira vez na história do Es-
tado. uma mulher. Mary Anne Kupsak.
loi escolhida para compor a chapa como
candidata a vice dc Hugh Carey. que en-
Crentará Malcolm Wilson, que substituiu
Nelson Rockefeller quando este renun-
ciou ao posto de Governador.

O candidato democrata ao Senado

por Neva Iorque. Ramsey Clark, foi Se-
cretário de Justiça de Lyndon Johnson
e depois defensor da paz no Vietnã, ten-
cio visitado Hanói em companhia da
atriz Jane Fonda. Clark derrotou como-
damente o candidato democrata oficial.
Lee Alexander

ü Deputado Hugh Carey, por sua vez.
apresentou uma surpresa ao impor-se ao
franco favorito do Partido, o milionário

Howard Samuels. conhecido como Howie.

o Cavalo, que conquistou notoriedade

através de seu bem sucedido sistema de

apostas fora do prado (bookinaker) em

toda Nova Iorque.

Selilesinger explica ação nuclear

DC-9 cai na
Carolina e 13
sobrevivem

Washington IUPI-JBt — Para res-

ponder a questões relativas aos possíveis
efeitos de um ataque nuclear limitado
da União Soviética contra os Estados
Unidos, o Secretário de Defesa James
Selilesinger compareceu ontem perante
a subcomissão de controle de armas da
comissão de Relações Exteriores do Sc-
nado.

O Congresso norte-americano invés-
tiga até que ponto uma guerra nuclear,
mesmo limitada, pode ter resultados te-

raiveis para a humanidade. Selilesinger.
no inicio deste ano. divulgou importante
mudança na estratégia nuclear dos E.s-
tados Unidos, que inclui desde a repre-
sália em massa na guerra nuclear, até a
possibilidade de várias gradações do
conflito.

Leia editorial 
"I <>hn de ll alergale.

Charlotte. Estados Unidos
i AP-UPI-AFP-ANSA-JB) —•
Treze sobreviventes foram
resgatados dos destroços do
DC-9 da companhia Eastern
Airlines que caiu ontem
(| u a n d o aterrissava, em
meio a intensa neblina, no
aeroporto de Charlotte, na
Carolina do Norte. O co-
mandante cio avião, minu-
tos antes do acidente, não
deu nenhuma indicação que
estivesse com dificuldades a
bordo.

O DC-9 já tinha entrado
na. fase final do p o u s o
quando se chocou contra o
solo, ao lado da Rodovia 9,
três quilômetros ao Sul do
Aeroporto Douglas. As equi-
pes de socorro custaram a
chegar ao local devido a um
g r a n d e congestionamento
de transito, O Departamcn-
to Federal dc Aviação Cr.il
informou que P.2 pessoas
viajavam no aparelho.

NORMAL
William Rawllngs. gerou-

ti- da Eastern em Charlotte.
disse que o pessoal de terra
esteve em contato com o
avião o tempo todo e tudo
parecia normal. "Não sabe-
mos a causa do desastre",
acrescentou.

O avião efetuava o vôo
212 que começou em Char-
leston, na Carolina do Sul.
e deveria terminar em Chi-
cago. John MacDowell, um
dos primeiros a ajudar os
sobreviventes. dRsc que o
que chamou sua atenção fui
tuna nuvem de fumaça. De-
pots ouviu gritos, gemidos
e pessoas chorando.

Em Caracas, a Direção de
Aeronáutica Civil informou
que um pequeno avião caiu
no mar clí-pois cie se incen-
diar em pleno vôo matando
seu piloto e uma acompa-
nhante.

Um sabre F-86 da Força
Aérea argentina caiu on-
tem perto da cidade andi-
na de San Juan. mas o pi-
loto - seu único ocupante
—- conseguiu salvar-se de
pára-quedas. O avião espa-
tifou-se em La Puntilia, a
li! quilômetros de San Juan,
na Argentina.

Rabin quer
paz coni
Israel forte

T c I a r í r . 3 e i r u t e .
Washington i AP-AFP-UPI-
JBl Em entrevista de
cinco horas e meia com o
Secretário de Estado Henry
Kissinger. o Primeiro-Mi-
nistro Yitzhak Rabin rea-
firmou ontem o ponto-de-
vista israelense de (pie "a

forma de prevenir uma
guerra e de progredir para
a paz e a partir de uma po-
siçào cie forca."

Rabin insistiu na idéia de
que Israel "precisa se íorta-
lecer". expressando conlian-
ca de que os Estados Unidos
vão cumprir os compromis-
sos assumidos com Telaviv
pelo ex-Presidente Nixon e
confirmados depois com
Gerald Ford.
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Quem não quer ter
o amor dos 20 anos,
a confiança dos30
e a coragem dos 40?

Dois cientistas -alemães
descobriram um produto que
prolonga a vida ativa dc ho-
mens c mulheres que passa-
ram dos 40 anos. C o Biolectra.

Biolectra vem sendo ven-
d ido há mais dc de/, anos a
milhares e milhares de pes-
soas na Europa.

Ele harmoniza onze dite-
rcniestiposde vitaminasesais
minerais além do uspartato de

ornitina.que garante ao produ-
louma ação revitalizadora que
pode ser sentida 30 dias apôs
o consumo dc 1 comprimido
por dia.

Biolectra faz quase o tem-
po parar, recuperando iodo o
amor dos 20 anos, a con 11 anca
dos 30 e a coragem dos 40.
Biolectra já eslá á venda em
nossas melhores farmácias e
drogarias.

MANAUS: 0 ANDRÉA "C"

POR AAARES E RIOS, NUNCA
DANTES (TÃO GOSTOSAMENTE)

NAVEGADOS!
Amazonas, o sonho que nao perde o encanto verde das

matas e das selvas lecundas e a atração da fauna multicoiorida,

é a mota dos famosos Cruzeiros Agaxtur para as próximas férias.

Sao dois: Manaus I e Manaus II, ambos pela Andréa "C", o liner

italiano que tem tudo: ar condicionado, cabinas com banho priva-
tivo, cozinha de alta classe, icçios ao ar livre e de salão, boile,

cinema. Um Cruzeiro saindo do Rio a 6 de |.meiro para regressar

em fim de mès, quando terá início o segundo, o de Carnaval

a bordo.
Faca hoje mesmo sua reserva, dirigindo-se, para as mais com-

pictas informações, a Kontik - Franstur S. A.. Av. Almirante Bar-

roso 91 - 7 o - Tel. 252-8179 (Embratur 
'29;il GB - Cat. A)

Telefone para 222-2316
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Chile terá recesso 
político

Santiago do Chile (UPI-AFP-ANSA-
AP-JBi — "Até quo .surja uma nova gc-ração do chilenos. tormacla em .sadios
hábitos cívicos o patrióticos, será man-
tido o rccesso político no Chile", anun-
ciou ontem o Presidente Augusto Pino-
chet. 110 seu discurso de :i8 páginas á
Nação, por ocasião do 1." aniversário da
queda do Presidente Salvador Ailende."Aqueles que de algum modo preten-item romper o recesso — advertiu o Ge-
tieral — se chocarão com nossa implacá-
vel decisão de não o permitir, porque aci-
ma dos interesses dos senhores políticos,
que, com sua fraqueza ou falta de visão,
nos conduziram á beira do abismo, está
o interesse .supremo da pátria".

Civis <• militares

O chefe da Junta Militar fez um re-
sumo dos 12 meses de Governo, iniciado
a 11 de setembro de 1073 quando foi de-
posto o Governo da Unidade Popular. E
apresentou o programa para os próxi-inos anos em política externa e interna.

Depois de afirmar que seu Governo
inicia uma segunda etapa, Pinochct res-
saltou que "foram superadas as exigên-
cias do primeiro ano da di puraeão" e
que "agora se procederá á integração en-
ire os militares c os civis, na tarefa eo-
mura de construir um Chile grande, livre
e poderoso".

Atualmente, das 15 pastas do Gabi-
nele. apenas três estão nas mãos de ei-
vis, todos técnicos. Os Partidos políticos
de esquerda que formavam a Unidade
Popular, foram dissolvidos e os demais co-
locados em recesso. O Congresso foi fe-
chado e os registros eleitorais do país to-
dos destruídos.

Segundo Pinochct. "o recesso poli-fico deverá continuar por muitos anos.
Só poderá ser responsavelmente suspen-
so quando uma nova geração de chile-
nos. educada em sadios hábitos de ei-
visino e patriotismo o inspirada por
uma autentica nacionalidade, puder as-
.sumir os destinos da vida pública".

Com gestos enérgicos, levantando o
.braço, cerrando o punho ou apoiando-.se
sobre a mesa, o chefe da Junta anun-
ciou o fim do estado de guerra interna,
decretado há um ano: "Fazemo-lo com
a convicção responsável de que seus ob-
jetivos já foram alcançados"."Isto não significa" esclareceu o
Presidente - - "o fim da situação de
emi rgència jurídica, que ainda deverá
se manter por um período bem mais
prolongado. Desse modo permanece o es-
fado de sitio, a titulo de defesa interna,
em todo o pais, com todas as medidas
que acarreta, como o toque de recolher
e o funcionamento de tribunais mil:-
tares".

Assim sendo, o Governo pode ainda
trasladar pessoas de um ponto a outro
do pais; prender pessoas em suas pró-
prias casas e em outros lugares que não
sejam prisões: pode ou não passá-los a
disposição da Justiça civil; proibir reu-
niões, invadir domicílios, decretar toque
dr recolher, que atualmente é de lh ás
5h30m.

Presos políticos
Quando falou sobre presos políticos,

o General Pinochct ratificou sua intran-
sigente posição anticomunista. Expres-
sando "a necessidade de que o mundo c
o país apreciem este gesto como uma
demonstração efetiva do espírito de pa-
cificação nacional que nos inspira",
anunciou que os presos políticos seriam
libertados e sairiam do pais, "salvo ai-
guns casos de especial gravidade", e epie
mesmo alguns já condenados teriam seu
caso revisto.

Mas como foi da tônica de todo seu
discurso, o General Pinochct submeteu
a libertação dos presos políticos à uma
atitude idêntica da União Soviética c de
Cuba para com os dissidentes."Nosso amor pela liberdade e nosso
respeito pelos direitos humanos do ho-
mem" — afirmou "não poderiam
abalar o dramático gemido de milhões
de seres que vivem hoje oprimidos pela
tirania comunista.""El' por isso"  prosseguiu — "que
consideramos um dever moral, de nos-
sa parle, antes da materializaçáo da de-
cisão do Governo, intimar a União So-
viética e Cuba para que, sob a supervi-
são comum da Cruz Vermelha Interna-
cional. concedam o direito de abando-
nar estes países igual número de deti-
dos ou condenados que seria beneficia-
do por nossa determinação."

Momentos após o discurso de Pino-

chet, o porta-voz da Junta. Fedcrieo
Willoughby, confirmou quo a liberdade
dos presos políticos chilenos está condi-
eionada à resposta que se obtenha de
Cuba e da União Soviética.

Interrogado sobre o assunto, o Car-
deal Raul Silva Hcnriqucz — que quali-
ficou de "muito positiva" a mensagem
presidencial — disse que lhe pareceu um"bom desafio, que oxalá se materialize". .
embora acredite que os dois países não
irão aceitá-lo.

Economia

Pinochct deu ênfase aos esforços
econômicos do Governo para melhorar a
situação chilena e anunciou que. paradar alívio aos trabalhadores, a partir de
outubro os salários se reajustarão de
forma automática, segundo a alta do
custo de vida.

Destacou que os trabalhadores rcce-
berão este mês um adiantamento de sa-
lá rio de lõ mil escudos iCrS 44,001 um
aumento de 25'; em outubro. Os demais
reajustamentos serão t ri mestra is.

Embora admitindo que "continua-
mos este ano com elevado índice de In-
fiação" (até agosto era de 201)';. um dos
maiores do mundoi, o Presidente desta-
cou que o déficit fiscal de 52'V- em 197:!
diminuirá a menos de 25'; em 197-1.

Referiu-se ao aumento da produçãoindustrial, agrícola e mineira, ressaltai:-
do que "devemos estar conscientes de queuma redução muito brusca do processoinflacionário trará conseqüências não
desejadas em termos de desemprego, ra-záo .pela qual nosso programa contem-
pia uma redução paulatina da.s pressõesinflaeionárias."

Desde que assumiu o Poder, houve
três reajustes salariais no total de 10(1'..
paralelamente a bonificações periódicas,
para diminuir os efeitos da inflação que.nos primeiros oito meses do ano de 197-1,e de 203';, enquanto que de agosto de1973 a agosto de 197-1 foi cie 7 2';.

Política externa

O General Pinochct, de uniforme ecom uma faixa presidencial dada porum-grupo de mulheres que teve desta-cada atuação contra o Governo Allen-de. disse que em política externa seu
Governo procurará:

reforçar o funcionamento do Pae-
to Andino e promover o inveslimento decapitais estrangeiros. .Esta questão está
provocando grande tensão com os de-mais integrantes do Acordo de Cartáge-
na).

reforçar as relações diplomáticas
com os países vizinhos e outros, no sub-
continente o com os Estados Unidos, na
América do Norte;

neutralizar a campanha marxis-
ta contra c Chile e sua penetração na
América do Sul:

— aproximação com todos os pai-ses que interessem ao Chile, na base do
respeito á soberania nacional.

Ante.s de falar á Nação, o General
Pinochct assistiu, junto com os demais
integrantes da Junta, a uma missa cam-
pai na Escola Militar, á qual compare-
ceiam também membros do corpo dipio-
má tico, representantes civis e outros con-
vidado.s especiais.

A cada um dos membros da Junta,
que dava comunhão, o capelão militar
Francisco Gilmore abraçava. Em segui-
da, Pinochct., o Brigadeiro Gustavo Lei-
gli. da Aeronáutica; Almirante José To-
ribio Merinio. da Marinha, e General
César Mendoza, do Corpo dos Carabi-
nciros, foram condecorados pelo Minis-
tro da Defesa Oscar Bonilla.

Manifestação

Enquanto a voz de Pinochct era ou-
vida pelo rádio e televisão, centenas de
manifestantes invadiram as ruas een-
trais de Santiago, agitando bandeiras
chilenas e aclamando a Junta. Os liabi-
tantes dos edifícios próximos lançavam
papel picado c serpentinas das janelas.

Os automóveis buzinavam. Na Ave-
nida da Providência, uma artéria ele-
gante que cruza vários bairros residen-
ciais, exibiam-se faixas com inscrições
como: "Pela vontade majoritária dos
chilenos e de suas Forças Armadas".

Em alguns bairros populares tam-
béni as ruas estavam ornamentadas.
Inúmeras bandeiras foram colocadas nas
pequenas casas do Município de San Mi-
suei. no cinturão industrial de Santiago,
que foi uni importante reduto da Unida-
de Popular.

por
tempo indefinido

Missa e bombas marcam protestos
Bruxelas. Lima. OakUtiid, Barcelona.

Lisboa. Caracas. Bogotá, Marselha, lio-
ma. Londres c Jerusalém (ANSA-UPI-
AFP-AP-JBi — O Governo da Bélgica
deu ordens a seu Embaixador no Chile
para que não participasse das convênio-
rações oficiais do aniversário do golpe,
e em Lima 50 sacerdotes celebraram mis-
sa de "solidariedade ao povo chileno",
qualificando o Governo daquele pais de"ditadura fascista".

Nos Estados Unidos e na Espanha, os
protestos foram violentos: uma bom-
ba causou danos á empresa Anacon-
da American Brass. em Oakland. bombas
explodiram na companhia aérea Lan
Chile e no consulado chileno em Barce-
lona. A pedido da Intersindical. os tra-
balhadores portugueses realizaram uma
greve simbólica de cinco minutos, às. 11
horas, hora da morte de Salvador Allen-
de, cujo discurso antes de morrer foi
transmitido pelo rádio.

Queima «le bonecos
Em diversos bairros de Caracas re-

gistraram-se manifestações com a quei-
ma de bonecos representando o General
Augusto Pinochct. A polícia empregou
gás lacrimogêneo e realizou detenções
para dispersar o protesto dos estudantes
do Instituto Pedagógico.

A semana de "apoio ao povo chile-
no", na capital venezuelana, começou
ontem com uma Aula Magna na Univer-
sidade Central onde falou Beatriz Al-
leride, filha do ex-Presidente — e a inau-
guracão da Avenida Salvador Ailende e
da Conferência Internacional de Solida-
riedade ao Chile.

O presidente do Congresso da Vene-
zuela, Gonzalo Barrios, dirigente do Par-
i:do Ação Democrática, do Governo, afir-
mou que o regime militar chileno "foi
usurpador, não por ter empregado a
força para alcançar o Poder, mas pelo
emprego que dela fez para se su.sten-
tar."

A Central Latino-Americana de Tra-
balhadores .CLATi emitiu uma declara-
cão em Caracas afirmando que o Go-
verno do Chile "adotou uma política de
franca sabotagem ao processo de inte-
gração do Acordo de Cartagena, com o
objetivo final de destruir este órgão de
integração."

A F e d e r a ç ã o Internacional do
Transporte promoverá um boicote inter-
nacional ao Chile dias ]H c 19, que será
acatado por pelo menos 17 importantes
sindicatos argentinos.

Cinco jovens se acorrentaram às
portas da Embaixada dos Estados Uni-
dos, em Bruxelas, para condenar "a in-
tervenção norte-americana no Chile".

Em Marselha, jovens atacaram a
agencia da International Telephone &
Telegraph Co. iITTi. acusada de envol-
vimento no golpe contra Ailende. Os ata-
cantes quebraram janelas e pintaram
lemas de apoio ao povo chileno. A Comis-
são Israelense de Solidariedade ao Chile
organizou uma manifestação de 100
pessoas diante da Embaixada chilena, cm
Jerusalém, com cartazes que pediam li-
berdade para os presos políticos. Não
houve incidentes.

Mais Chile nas /iú^íiuis I r 12

Manifestação

lota parque
Israrl Tnhali

Enviado especial
Santiago — Uma grande

miilliclão, difícil de se cal-
lar. ocupou ontem quase lo-
ialmenie o imenso Parque
Bustamantc, cm Santiago,
na primeira demonstração
pública, exatamente um ano
após a tomada do Poder pe-
los militares.

O Cheje da Junta do Go-
verno. General Auç/usto Pi-
nochet que decidiu compa-
recer ao ato, falou de im-
p r o v i s o e demonstrando
emoção — já com a voz
rouca — afirmou que "nun-
ca antes no Chile se reuniu
tanta gente e de forma tão
espontanca, para dizer a lo-
do o mundo que estamos cc-
lebrando a libertação cio
pais."

MUITA GENTE
Apesar de. uma chuva não

muito forte, que há bustan-
te tempo não cai em. San-
liugo. desde as primeiras
horas da tarde milhares de
manifestantes começara m
u chegar ao Parque — loca-
lir:ado bem no inicio do
Bairro Providencia, consiclc-
nulo um cios mais ricos cia
cidade — agitando banclei-
ras e dando viras ao Chile
e á Junta Militar.

Era visível a alegria dos
que participaram cia inani-
/estação, cantando em coro.
acompanhando os artistas
que se apresentavam no pa-
Ianque e improvisando clan-
ças coletivas.

O único discurso foi do
chefe da Junta e o resto da
demonstração se constituiu
nu apresentação de artistas
p <> p u lares, encerrando-se
com nm espetáculo de fogos
de artificio. O Parque Bus-
lamente tem uma extensão
aproximada de sete qua-
d ras.

Antes do movimento mi-
litar de 11 de setembro de
73. a afluência cie mani-
festantes ás demonstrações
públicas promovidas pelos
grupos políticos mais im-
portant.es já era. tradicio-
nalmenlc. muito g r a n d e .
Mas o imenso número de
pessoas que compareceu ao
ato de ontem, em Santiago,
e o primeiro indicio prático,
para a Ig u n s observadores
locais de que a Junta Mili-
tar conta com o apoio de
camadas importantes da
população.
APLAUSOS E SILÊNCIOS

Horas antes. Pinochct fo-ra aplaudido ao anunciar —
a um auditório de cerca de
1 mil e 500 convidados, no
Palácio Diego Portalcs — o
reajuste salarial automúti-
co. de acordo com os ineli-
ce.s oficiais de inflação. Is-
to ocorrerá a cada dois me-
ses até o fim cio ano e tri-
mestralmente a partir dr
1.975. Houve aplausos tam-
bém quando o General co-
municou o fim do estado de
guerra e a manutenção cio
recesso político partidário.

O Ministro da Coorde-
nação Econômica. R a u l
Sacz (que foi Ministro da
Fazenda de Eduardo Frei:,
e o atual cia Fazenda. Jorge
Canas 'vice-presidente do
Banco Central cio Governo
de Frei), não aplaudiram.
no entanto, o Chefe da Jun-
ta quando este anunciou o
recesso político que conli-
nuará segundo Pino c h e t"pois foram os interesses
políticos que levaram este
país ao precipício cie há um
ano."

O salão plenário do Palái-
rio Diego Portales eslava
lotado, e. todas as principaisautoridades públicas c chc-
fes cie missões estrangeiras
foram convidados para o
pronunciamento comemora-
tivo do primeiro aniversário
da Junta.

Havia cinco cadeiras, pró-
.rimas à mesa central, paia
convidados especiais. Eram
para clois dos três e.r-Prcsi-
dentes vivos. Jorge Alcsan-
dri e Gabriel Gonzalez. am-
bos de tendência conserva-
dora. Foram muito aplaudi-
dos quando chegaram. O
Cardeal Raul Silva Henri-
quez. para quem eslava re-
serrada a terceira cadeira,
ocupou seu lugar ante um
silêncio total do p Iblico. Ele
encabeçou, há pouco, uma
carta de lideres religiosos à
Junta, pedindo o fim do es-
lado de guerra, a liber-
tução de presos políticos e
a pacificação nacional.

Não havia cadeira reser-
vacla para o c.r-Presidente
Eduardo Frei ique não está
no Chile), mas sc comenta-
ra que mesmo se. estivesse
não seria convidado. As
duas cadeiras restantes fo-
ram ocupadas pelo Conta-
dor-Gcral da República c
pelo Ministro da Corte Sn-
prema.

j^jl^ rc«uiioioro
:vW::

I wrnm$ 4 ***•*:
a, ,

falou a. multidao noPivochet Parque Bustamante

Senado dos EUA 
poderá

vetar 
futuros 

indultos

Washington. Nova Iorque. MiamiiAP-UPI-AFP-ANSA-JBi O Senador
VValter Mondale. democrata por Min-
nesota. vai propor uma emenda consti-
tucional pela qual o Congresso poderáanular, por dois terços dos votos, 1'uiu-
ras concessões presidenciais de indulto.
Mondale sugeriu também que o Congres-
so reabra o processo contra Nixon

(1 perdão a Nixon e a po.ssíl/didadide estende-lo a todos os implicados no
escandalo de Watergate provocou mor-
me onda de protestos nos Estados Uni-
dos, e o Presidente Gerald Ford foi obr:-
gado a recuar de sua posição original,
anunciando ontem que os pedidos de
perdão serão examinados um a um.

PROTESTOS
A tendência de Ford no sentido de

perdoar ledas as pes-oas o lotai d(
indultos chegaria a 4B baseia-se no
argumento de mie se foi absolvido o ho-
mem que admitiu ler ordenado o acober-
lamento do eseandnlo. nada nnis lógico
e justo do que não perseguir aqueles que
obedeceram aquela ordem.

No entanto, os que se opõem à in-
cliiiaçào de Ford. acham, como Sair.
Erin, presidente da antiga comissão de
inquérito do Senado sobre o caso Waicr-
gato. que "seria uma burla perdoar quem
atuou com o objetivo de privar o povo
norte-americano do direito a eleições li-
vres."

Alguns juristas assinalaram que
Ford. com o perdão a Nixon e a pi rs-
peetiva de perdoar todos os demais
culpados, anula de modo clamoroso a
histórica sentença do Supremo Tribunal,
que poucos dias antes da renuncia de
Nixon reprovou o então Presidente por
tentar recorrer ao "privilegio do Exe-
cutivo" e assim subtrair-se às normas
da ordem jurídica e constitucional.

A família de John Dean III. que es-
tá cumprindo pena de quatro anos de
prisão por causa de seu envolvimento em
Watergate, dirigiu-se a Gerald Ford di-
zendo que, se Nixon está livre, "todos os
seus subalternos devem ter o mesmo
privilegio."

Em aparente alusão ao debatido per-dão cio Ex-Presidente Nixon, Ford disse
ontem - durante um jantar que assi-
nalou a abertura do Torneio Mundial de
Golfe - que "a compreensão c a rccon-
eiliação são tão importantes no Governo
quanto no atletismo. Pancadinhas nas
costas fazem parte tanto do golfe quan-
to da vida". E em outro ponto, afirmou
esperar que compreensão e reconciliação
não se limitassem apenas ao esporte, on-
d . ila mesma forma que na vida, a hon-
ra é mais importante que os regulamen-
tos.

D.ivid Eisenhower qualificou cie" :n::)!"smenle ridícula" a inforinxçâo
(V que sua mulher Julic pediu ao Pre-
.-Ide; '••• Ford indulto para seu pai Nixon.

P -quisa realizada pela cadeia de
/ornais Knight e pela Coiumbia Broad-
oasling System iCBS>. com assessoria
c':. Oninion Research Corporation, cie-
::H:ii-'irou ontem que 48',' dos entre vis-
IluIos se manifestaram favoráveis a
Ford como Presidente, o que representa
significativa baixa de popularidade em
relação aos 71'; do mês passado.

De 629 pessoas consultadas em di-
versas cidades do pais. 55T, sc manifes-
taram contra o perdão concedido a Ni-
xon, 2Gr; o aprovaram e 15'. disseram
não ter opinião formada.
ROCKEFELLER

A Comissão de Regulamentação do
Senado decidiu ontem pedir ao Vice-
Proiciente designado, Nelson Rockefel-
ler. apresente um relatório completo a
respeito de seus bens.

As comissões do Senado começarão
no próximo dia 23 as audiências sobre
a confirmação do novo Vicc-Presidente.
Si RICA REJEITA

O Juiz federal John J. Sirira rejei-
ion ontem outro pedido para adiar o
julgamento dos implicados no acoberta-
monto cio escandalo Watergate. e negou-
se também, de novo, a anular a.s acusa-
çoes contra um cios envolvidos. Sirica
vai iniciar o julgamento no próximo dia
.í(), conforme está marcado.

Rebeldes vencem em Voca Iorque
Washington, Nova Iorque e Boston

iUPI-AFP-JBi - Em desafio aos candi-
d a tos oficiais do Partido Democrata.
Ramsey Clark c Hugh Carov venceram
a.s eleições primárias no Estado cie Nova
Iorque, por onde se apresentarão como
candidatos, respectivamente, a Senador e
a Governador.

Pela primeira vez na história do Es-
fado. uma mulher, Mary Anne Kupsak.
foi escolhida para compor a chapa com:;
candidata a vice dc Hugh Carcy. que en-
frentará Maleolm Wilson, que substituiu
Nelson Rockefellrr quando este rciuin-
ciou ao posto de Governador.

O candidato democrata ao Senado

por Nova Iorque, Ramsey Clark, foi Se-
eretario de Justiça de Lyndon Johnson
e depois defensor da paz no Vietnã, ten-
do visitado Hanói em companhia da
atri/ Jane Funda. Clark derrotou como-
damente o candidato democrata oficial,
Lee Alexander

o Deputado Hugh Carey. por sua vez.
anre. entou uma surpresa ao impor-se ao
franco favorito do Partido, o milionário
Ho-,varei Sainuels. conhecido como Howic,
o Cavalo, que conquistou notoriedade
;,'ravés de seu bem sucedido sistema de
apostas fora do prado (booUniakert cm
toda Nova Iorque.

Schlcsinger explica ação nuclear

Washington' iUPI-JBi Para res-
pondet a questões relativas ao.s possíveis
efeitos de um ataque nuclear limitado
cia União Soviética contra os Estados
Unidos, o Secretário dc Defesa James
Schlesinger e; mpareeeu ontem perante
a subcomissão dc controle de armas cia
comissão cie Relações Exteriores do Se-
nado.

O Congresso norte-americano inves-
tiga até que ponto uma guerra nuclear,,
mesmo limitada, pode ter resultados te-

miveis ;iara a humanidade. Sclilesingcr.
no inicio deste ano. divulgou importante
mudança na estratégia nuclear dos Es-
todos Unid iv que inclui desde a repre-
só'.:o em ma sa na guerra nuclear, até a
possibilidade de varias graclrçôes do
'"Jivfíit o.
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Charlottc. Estados Unidos'AP-UPI-AFP-ANSA-JBi
Treze sobreviventes foram
resgatados dos destroços do
DC-9 da companhia Ea.st.ern
Airlines que caiu ontem
q u a ti d o aterrissava, cm
meio a intensa neblina, no
aeroporto de Charlottc. na
Carolina do Norte. O co-
mandante do avião, minu-
tos antes do acidente, não
deu nenhuma indicação queestivesse com dificuldades a
bordo.

O DC-9 já tinha entrado
na lase final do pouso
quando sc chocou contra o
solo, ao lado da Rodovia 9.
três quilômetros ao Sul do
Aeroporto Douglas. As equi-
pes de socorro custaram a
chegar ao local devido a um
g r a n d e eongcstionamento
de transito. O Departamen-
to Federal de Aviação Ci\ií
inlormou que H2 

' 
pessoasviajavam no aparelho.

NORMAL
William Rawllngs, gerou-te da Eastern em Charlottc,

disse que o pessoa! de terrae.teve em contato com o
avião o tempo lodo e tudo
parecia normal. "Não sabe-
inos a causa do desastre",
acrescentou.

O avião efetuava o vôo
212 que começou em Char-
leston, na Carolina do Sul,e deveria terminar em Chi-
cago. John MacDowell, um
dos primeiros a ajudar os
sobreviventes, disse que o
que chamou sua atenção foi
uma nuvem de fumaça. De-
pois ouviu gritos, gemidose pessoas chorando

Em Caracas, a Direção dr
Aeronáutica Civil informou
que um pequeno avião caiu
110 mar depois de se íncen-
diar em pleno vóo matando
seu piloto e uma aconipa-
nhante.

Um, Sabre F-86 da Força
Aérea argentina caiu cm-
tem perto da cidade andi-
na de San Juan. ruas o pi-loto - seu único ocupante

conseguiu salvar-se cie
pára-quedas. O avião c.;pa-
tirou-se em La Puntilia, a
18 quilômetros de San Juan,
na Argentina.

Rabin 
quer

paz com

srael forte

Telavir. B ciru lc,
Washington . AP-AFP-UPI-
JB> — Em entrevista de
cinco horas e meia com o
Secretário de Estado Henry
Kissinger. o Primeiro-Mi-
nistro Yitzhak Rabin rca-
firmou ontem o ponto-de-vista israelense de que a
forma dc prevenir ti 111 a
guerra e de progredir para
a paz e a partir de uma po-sição de força."

Rabin insistiu na idéia dc
que Israel "precisa se forta-
lecer". expressando confian-
ca de que os Estados Unidos
vao cumprir os compromis-
sos assumidos com Telaviv
pelo cx-Prcsidente Nixon e
confirmados depois com
Gerald Ford.

mum,
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PRONTA ENTREGA

Rua Pedro Rives 131

fe re.-. 223-9685

Quem não 
quer 

ter 1

o amor dos 20 anos,

a confiança cios 30

e a coragem dos 40?

Dois cientistas alemães
descobriram um produto que
prolonga a vida ativa de ho-
mens e mulheres que passa-rum dos 40 anos. £ o üioiectra.

Biolectra vem sendo ven-
dido há mais dc dc/ anos a
milhares e milhares dc pes-soas na Europa.

Ele harmoniza onze dife-
rentes tiposde vitaminas c sais
minerais alem do aspartato de

omitina.quc garante ao produ-
to uma ação revitalizadoraque
pode ser sentida 30 dias após
o consumo dc 1 comprimido
por dia.

Biolectra laz quase o tem-
po parar, recuperando todo o
amor dos 20 anos, a conli.inça
dos 30 c a coragem dos 40.
Biolectra j.i csui á venda cm
nossas melhores farmácias c
drogarias.

MANAUS: 0 ANDRÉA "C"

FOR MARES E RIOS, NUNCA

DANTES (TÃO GOSTOSAMENTE)

NAVEGADOS!
Amazonas, o sonho que não perde o encanto verde dasmetas e das selvas fecundas e a atração da fauna multicolorida,é a meta dos famosos Cruzeiros Agaxlur p,v i as próximas trii»s.Sdo dois: AAansius I e Manaus II, ambos pela Andréa "C", o liner

italiano que tem tudo: ar condicionado, cabinas com banho priva-fivo, cozinha de alta classe, jogos ao ar livre e de salao, boite.
cmema. Um Cruzeiro saindo do Rio a 6 cie |aneiro para regressar
cm fim de mês, quando terá início o segundo, o de Carnaval
a bordo.

Faça hoje mesmo sua reserva, dirigindo-se, para as mais com-
pletas informações, a Kontik — Fransfur S. A., Av. Almirante Bar-
r050 91 - 7.° - Tel. 252-81 79 (Embratur 2931 GB - Cai. A)

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura cio

JORNAL DO BRASIL
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Presidente deve enviar a
mdic'ação ao Senado hoje

Brasília fSucursal) - O PresidenteErnesto Geisel devera enviar hoje aoSenado a indicação do Almirante Fio-r.ano Peixoto Faria Lima para o cargode Governador do novo Estado do Rio deJaneiro, segundo informou ontem o Pa-laeio do Planalto.
O Secretário de Imprensa da Presi-ciência da República, Sr. Humberto Bar-reto, disse ontem que o Almirante FariaLima relutou muito cm aceitar o convi-te do Presidente da República e só cedeufinando o assunto toi posto cm termosüe missão a cumprir.

A ESCOLHA *

Segundo o Si*. Humberto Barretoapesar dc todos o.s rumores, o Presiden-te Ernesto Geisel fixou-se desde o ini-cio no Almirante Faria Lima. Na semana
passada, quando esteve em Brasília paraparticipar cio banquete ao ChancelerOrnar ei Sakkaf. o Almirante Faria Li-ma foi sondado pela primeira vez peloSecretario Humberto Barreto sobre a
possibilidade de sua indicação para oGoverno do novo Estado do Rio de Ja-neiro.

Na ocasião, cm tom de brincadeira oAlmirante chegou a dizer: "Deus me li-vre", e evitou prosseguir a conversa como Sr. Humberto Barreto.
Anteontem, enquanto o Presidente

da República se reunia com o .seu Minis-tério. o Sr. Humberto Barreto voltou acomunicar-se por telefone com o Almi-rante Faria Lima, pedindo a sua imedin-
ta presença em Brasília, a chamado doChefe do Governo.

ÚLTIMA CONVERSA

Chegando a Brasília às 17 horas, oAlmirante Faria Lima encontrou-se noPalácio do Planalto eom o Sr. Humberto
Barreto e depois foi jantar na casa des-
te, em companhia também do Ministro
das Minas c Energia, Sr. Shigeaki Ueki.

Durante o jantar o presidente da
Petrobrás .soube, pela primeira vez ofi-

cialmentc, do interesse do Presidente Er-nesto Geisel em nomeá-lo Governador doRio de Janeiro. Continuou relutandocontra os argumentos dos Srs. HumbertoBarreto e Shigeaki Ueki.
Depois do jantar, o.s Srs, HumbertoBarreto e Faria Lima dirigiram-se ao Pa-lacio da Alvorada, onde o último teve umencontro de 40 minutos com o PresidenteErnesto Geisel. Só então o presidente daPetrobrás aceitou a indicação. Antes das22 horas de anteontem já retornava numtaxi aéreo para a Guanabara.

OS RUMORES

Durante todo o periodo quo prece-deu a indicação do Almirante Faria Li-ma. nenhuma informação a rcsnelto doGovernador cio Rio de Janeiro foi torne-
, cida pelo Palácio do Planalto.

Mas nesse periodo .surgiram muitosrumores, indicando os nomes do Minis-tro da Educação, Sr. Nei Braga; do líderda Arena na Câmara, Deputado CélioBorja, e do Ministro Golbery do Couto sSilva, Chefe do Gabinete Civil da Presi-dência da República.
O Ministro Golbery do Como e Silvafoi afastado cm conseqüência das res-

ponsabilidades atuais que tem no Go-verno brasileiro, pois o Presidente da Re-
publica deseja que cie continue à frentedo Gabinete Civil.

O Ministro Nei Braga tomou a pro-vidència de desmentir as versões sobrea sua passível escolha, enquanto o Sr.Celio Borja tinha o seu nome aos pou-cos afastado das cogitações.

ANUNCIO OFICIAL

Durante o encontro de anteontem ánoite em Brasília, o Almirante Faria Li-ma combinou também com o Sr. Hum-berto Barreto o esquema para o anun-cio oficial do nome para o cargo de Go-vernador do Rio de Janeiro. Ò anúnciofoi feito simultaneamente na manhã deontem, pelo Palácio do Planalto e peladireção da Petrobrás, no Rio.

Chagas louva a escolha
O Governador Chagas Freitas afir-mou ontem que "a nomeação do ilustreAlmirante Faria Lima para o cargo deGovernador do futuro Estado do Rio deJaneiro foi mais um ato ditado pelo pa-triotismo. elarividencia e isenção do Pre-sidente Ernesto Geisel."

— Personalidade dotada de alto sen-timento público e de reconhecida capa-cidade — disse o Governador — estoucerto de que corresponderá à expectati-va do povo da nova unidade federativa,cumprindo brilhantemente a árdua mis-são que lhe foi confiada.
TELEGRAMAS

O Governador Chagas Freitas passouo seguinte telegrama ao Presidente daRepublica:"No momento em que se toma públi-ca a indicação do Almirante Floriano

Faria Lima para Governador do futuro
Estado do Rio dc Janeiro, cumpro o de-ver de ressaltar a elarividencia, o pátrio-tismo e a,isenção da escolha feita porVossa Excelência, que recaiu cm perso-nalidade de alto valor moral e reeonhe-
cida capacidade administrativa. Digne-
se Vossa Excelência de aceitar minhas
sinceras congratulações."

Ao Almirante Faria Lima o Governa-
dor Chagas Freitas passou o seguinte te-legrama:

"Aceite Vossa Excelência minhas
efusivas congratulações pela sua indica-
Çáo para o Governo do futuro Estado doRio de Janeiro. Seu alto sentimento pú-blico e reconhecida capacidade adminis-
trativa constituem a segurança do êxitoda importante missão que lhe conferiu oExcelentíssimo Senhor Presidente da Re-
publica."

Laranjeiras será a residência
O futuro Governador do novo Esta-

, ao do Rio dc Janeiro, Almirante FariaLima, deverá residir no Palácio Laran-
. jeiras, antiga residência presidencial,que desde a posse do General Ernesto- Geisel na Presidência da República, cmmarço passado, vem sendo desativada.

É possível que a partir do dia 3 deoutubro, quando o Almirante Faria Lima
rn,-?111 

°,n°me aProv£*-do pelo Senadofo nomeado pelo Presidente Geisel. ins-ale no Palácio Laranjeiras o seu escri-or.o de trabalho, onde acompanhará otermino dos Governos da Guanabara eRio de Janeiro e preparará a redação
vtofàTBT dCCrPt°S- fíUe C1U™ ™vigor a 16 de março.

O PALÁCIO

Todas as .vezes que o Presidente Er-nesto Geisel tem se ausentado de Brasi-lia, inclusive as duas viagens que fez aoexterior - Paraguai e Bolívia - ele pro-
SL,nâa pernoitar llm só dia fora daCapital. A única exceção foi feita aoRio no mes passado, quando ele esteveno Rio para assistir ao Grande Prêmioarasil c, no dia seguinte, assinar o Pia-

no de Construção Naval, no Palácio La-ranjeiras, onde dormiu uma noite.
Além desta visita, o Chefe do Go-verno veio ao Rio em mais cinco vezesincluindo uma visita ao irmão OrlandoGeisel e o velório do ex-Presidente Du-tra. Apesar de almoçar em todas as oca-siões no Rio, ele não esteve nem uma sóvez no Palácio Laranjeiras, cujo númerode motoristas, mordomos e servicais jáfoi reduzido à metade desde março des-te ano.

O Palácio, que foi comprado parahospedar visitantes ilustres na Guana-bara e depois passou a servir de residên.cia presidencial, deverá ser entregue aonovo Estado que. provavelmente o trans-formará em residência oficial do Gover-nador. Embora seja pequeno para servird0 Palácio de Governo, ele terá todauma infra-estrutura para servir de es-entorio do futuro Governador, onde elefará seus contatos e escolherá o Prefei-to do Rio e Niterói, e todo o seu Secre-tariado.

Faria Lima só

Leia editorial "Executor 
da Fusao

que tor aprovado
— Tenho de esperar por duas coisas: que oSenado aprove meu nome c que o Presidente daRepublica nomeie o meu substituto na presidênciada Petrobrás - eis tudo o que o Almirante FariaLima, futuro governador do novo Estado do Riodeclarou ontem, ao deixar sua ca.sa em direção aoescritório da Petrobrás, na Avenida Chile 

'
A tarde, em seu gabinete de trabalho, o Almi-rante Faria Lima realizou uma leitura minuciosacia lei que estabelece a fusão entre os Estados daGuanabara e Rio dc Janeira, e reuniu-se com a di-retona da empresa e os assessores diretos.'

Sem declarações
Os repórteres receberam a informação de queo Almirante faria uma declaração no finai da tar-de e durante quase todo o dia o Serviço dc RelaCoes Públicas, no 20*? andar, esteve repleto de fo-lograi os e cinegrafl.stas.
As 17h 30m os repórteres foram chamados aogabinete da presidência, no 24» andar, de onde .seve a Baia de Guanabara. Um dos assessores do Al-mirante informou que eie só se deixaria fotografarja que nao pretendia lazer nenhuma declaração'Os fotógrafos entraram em pequenos grupos 

' 
nogabinete. O Almirante cumprimentou um a um eperguntou:

— Para que tantas fotografias?
O Almirante deixou o 

"edifício 
da Petrobrás

pelo elevador privativo às 18 horas e dirigiu-se à.sua casa da Rua General Urquiza, 44, apartamen-to 304, no Leblon, antiga Chácara do Céu.

Procura
O Almirante Faria Lima começou a ser pro-curado pelos repórteres assim que o Palácio do Pia-nalto liberou a .sua indicação para Governador dotuturo Estado do Rio cie Janeiro. Formou-se entãouma multidão em treme ao Edifício Bougâinville'onde ele mora.
Quando o Almirante chegou para o almoço jáleve de passar por entre repórteres para penetrarno prédio.
De vez em quando apareciam rostos por trásdos enormes vidros do 3.° andar do edifício, quetem 17 andares. Às 13h 15m os homens cia segurança

?n nfí-^'?m' ° mofcol'ist£> c|o Landau negro placaLO-0171 ligou o motor, o elevador parou no térreo co Almirante Faria Lima apareceu, trazendo na mãouma maleta de executivo.
Logo depois dc sua saída, os porteiros explica-ram que haviam recebido ordens para não deixarninguém estranho subir ao 3.° andar do edifício Aúnica pessoa que ficou em casa foi Dona Hilda cs-posa do Almirante Faria Lima.

Irmão surpreso
Brasília (Sucursal) o Tenente-Brigadeiro

Roberto Faria Lima, Inspetor-Geral cia Aeronáutica,
disse ontem que a indicação de seu irmão, Almiran-te Faria Lima. para Governador do Rio de Janeiro,foi uma surpresa, "pois o que sei é através da im-
prensa".

Falando sobre a dimensão do cargo, o Briga-cleiro afirmou que o considera "muito bonito, difícil,
grandioso. Desejo, enfim, felicidades ao meu irmão"'.

O Presidente do Congresso Nacional, SenadorPaulo Torres, da Arena fluminense, disse que "foi
bastante feliz" a escolha do Almirante Faria Lima
para dirigir os destinos do novo Estado do Rio deJaneiro.

— Não poderia ter sido melhor a escolha doPresidente Ernesto Geisel, pois recaiu num homem
de comprovada capacidade administrativa, sobeja-
mente demonstrada na presidência da Petrobrás,
onde atua com largo tirocinio, probidade, eficiên-
cia, visão e elevado gabarito.

Pocleres
do Governador

Entre os dias 3 de outubro — data
de nomeação pelo Presidente da Repú-
bllca — e o dia 15 de março, data da
posse do Almirante Faria Lima no Go-
verno do jiovo Estado do Rio de Janeiro,
ele contará com uma equipe de assessores
que elaborarão algumas centenas de de-
cretos, muitos dos quais entrarão em vi-
gor logo 'após sua posse.

Estes são alguns dos poderes espe-ciais que o Almirante Faria Lima terá
durante sua administração:" Baixar decretos-leis sobre todas
as matérias de competência do Estado
até que seja promulgada a Constituição.* Depois de encerrados os trabalhos
da Constituinte, o que deverá ocorrer cmm-ados do próximo ano, o Governador
poderá baixar decretos-leis sempre queestiver tratando de assuntos relativos àsfinanças públicas — inclusive normas tri-butarias — questões de pessoal e proble-mas de organização administrativa. As-sim. durante quatro anos, terá completocontrole da moldagem da máquina ad-ministrativa c tributária do novo Estado.

Caberá ao Governador decidir
quais sao, entre os bens do atual Esta-do da Guanabara, os que caberão ao fu-turo Município do Rio de Janeiro.

Durante todo o mandato poderádispor sobre a localização no Municípioou no Estado, de "bens, rendas e servi-
ços" que atualmente pertencem à Gua-nabara.

Unificará e remanejará os orca-mentos preparados para o exercício 
'de

1975 nos dois Estados.
Poderá alterar também os orca-mentos dos órgãos dc administração in-direta, inclusive os de direito privado

r, *",, As_transferências de funcionáriosca Administração da Guanabara para ado novo Estado ou do futuro Municípioserão assinadas pelo Governador.* Em quatro anos, deverá prepararo Plano dc Classificação de Cargos parao funcionalismo.

nn Ji 
N,omTcan. ° Prefeito do Municípiooo Rio dc Janeiro.

POLÍTICA H GOVERNO - 3

A Sisal irá construir na Av. Visconde dcAlbuquerque íll, a 200 metros da Av. Delfim
Moreira, em centro de terreno,

8 apartamentos de 580 nr de área realconstituídos de 2 salões, 4 quartos, 1 suite,3 banheiros, 2 quartos de empregada, copa e
cozinha, 3 vagas de garage.Acabamento super-luxo, padrão especial,

obra em 20 meses. Pagamento em 36 meses.
Os interessados poderão dirigir-se

a Av. Almte. Barroso 81/6.° andar ou
pelos telefones: 222-3092 - 224-7591 - 224-5251,

horário,comercial.
IMPORTANTE: não há stand no local.

SISAL +m*n£*\m

Memorial de inca rporaeão registrado n." ROÍ, livro S-H, fh. S. «." 363

'ki
hei ao Lroverno

_ - Pode rezar Faria, eu acho que vo-ce o o escolhido para a fusão, informou
pelo telefone o Secretário cie Imprensado Palácio do Planalto. Sr. HumbertoBarreto, na segunda-feira. No dia te-
guinte o Almirante Floriano Peixoto Fa-ria Lima embarcou discretamente paraBrasília. Na volla. à noite, sobrevoou asluzes do Grande Rio como primeiro Go-vernador escolhido para o novo Eslado

Aos 59 anos, o filho caçula de umimigrante português que trabalhava noArsenal de Marinha, nascido numa casadc Vila Isabel que caiu recentemente pa-ra abrir passagem ao Túnel Noel Rosachega a mais uma importante funçãopublica para a qual nunca poderia suporaue seria chamado. Antes, depois de terpassado mais de 30 anos na Marinhatornou-se diretor e presidente da Petro-oras sem nunca ter se especializado em
questões de petróleo.

E' um homem dc muito valor c
grande caráter, di: o ex-Ministro da Ma-rinha Zilmar de Araripe Macedo, dequem. ele foi chefe dc gabinete duranteo Governo Castello Branco.

Foi um excelente adido naval Umcolaborador ativo e inteligente, declarao ex-Chanceler Vasco Leilão da Cunha
que, como Embaixador .cm Washingtonteve o então Comandante Faria Limasob suas ordens.

Ele é capa; de ler todo um reman-cc e fixar-se precisamente nas poucaslinhas que lhe interessam, revela o Al-mirante Álvaro dc Rezende Rocha pre-sidente do Clube Naval e seu colega naturma de 1933, na qual o então guarda-marinha Faria Lima, primeiro aluno daclasse, adquiriu o hábito dc recapitularseus pontos reunindo colegas Inteligen-les porém pouco aplicados para retirar-lhes dúvidas eventuais. Com isso eledescobria quais os temas que. sendo im-
porlanles. poderiam ter passado desper-cebidos ao seu estudo.

O futuro Governador c o caçula dc
cinco irmãos. Ele e João. jú falecido, tor-
naram-se oficiais de Marinha. Outros
dois, josp Vicente e Roberto, foram paraa Aeronáutica. O primeiro foi Prefeito
dc São Paulo e morreu em 1969: o segun-
do, como Brigadeiro, c hoje o Inspetor-
Geral da. Aeronáutica. Róniulo, o único
civil, morreu há alguns anos.

Depois dc viver a infância em Vila
Isabel, ainda como guarda-marinha, mu-
dou-se para Copacibana. Lá. durante
quase 20 anos. freqüentou a rede dc vã-lei do Posto Quatro, onde jogavam Iam-
bem os Coronéis Mário Andreazza, cx-Ministro dos Transportes, c Fritz Manso,
atual Chefe do Estaclo-Maior do Exerci-
to, além do Coronel Leônidas Gonçalves
Chefe do Estado-MaiO'- do I Exército.
Diz-se que, além do vôlei, jogava iam-bem futebol, às vezes em companhia domitológico Nenen Prancha, do grande ;o-gador Heleno de Freitas e do cronistaSérgio Porto. Na Escola Naval, chegou atitular do time de basquete à mesma
época em que o atual diretor de Admi-nisiracão da Petrobrás. General DaltroSanlos. e o Comandante do II Exército
Ednardo D'Avila Melo, formavam, entrecadetes do Exército, uma equipe invenci-vel ao longo dc toda uma temporada.

Seu pai, João Lima, viveu o suficien-te para ver quatro de seus filhos comooficiais e a mãe, Dona Castorina, vivehoje, com 95 anos. numa casa da Ilha doGovernador. Casado com D. Hilda Diasex-campeã de natação do Flamengo —'
clube capaz de levá-lo ao Maracanã —
tem uma filha. Regina, formada em En-genharia e casada com seu colega deprofissão Guilherme Pinto Guedes dePaiva. Nos primeiros meses dc seu man-dato. o Almirante Faria Lima será avóNa Marinha, manteve uma carreirade primeiros lugares de turma e comoTenente foi ajudante-de-ordens do Almi-

rante Soares Dutra. Comandante dasIorcas Navais durante a Guerra. Em1961, chegou a Brasília como Subchefeda Casa Militar da Presidência da Re-
publica. Na época, o General ErnestoGeisel era o Comandante Militar do Pia-nalto e o Coronel Golbery do Couto eSilva. Secretario do Conselho de Seau-rança Nacional.

Na crise de agosto, provocada pelarenuncia de Quadros, o atual Presiden-te e o então Comandante travaram umconhecimento mais sólido. Anos depoisao ser chamado para dirigir a Petro-bras, o General Geisel convidou-o parauma diretoria da empresa, na qual ciehaveria de substitui-lo.
Ao contrário do irmão José Vicenteo futuro Governador nunca teve grandeenvolvimento em questões políticas Mes-mo assim, durante o Governo Goulartfoi mandado para a Escola Superior dêGuerra, uma espécie dc congelador on-de o Governo guardava os 

'oficiais 
queconsiderava eventualmente hostis. Látaria Lima encontrou como instrutor oGeneral Humberto Castelo Branco. En-Ire os alunos, estavam os Coronéis Sil-vw Frota e Afonso dc Albuquerque Li-ma a cm do Almirante Melo Batista,que una a ser Ministro da Marinhaa nos depois e 0 professor Rocha Lagoa,que no Governo passado exerceu o Mi-nisle.no da Saúde.

menlo rr'n'lS 
"T' "0í''°" se" aVarta-«t/o de Copacabana por outro, no Lc-bon. que somado a um Cama o quetrouxe dos Estados Unidos, quando cr

rle7JZisdt mUUar'e ">"« ca™ £
DOirnJ ' C rai ownteando aospoucos -- agora está tratando ãa nlan-taçao de uma cerca viva -coquem" maior parle de seus bens. 

0OUSMUem

Ontem à tarde, numa converta com

Segundo o Almirante Rezende Ro-

decisão e so dele e de mais ninguém Por
TclTforZ^JrT ^ ™"'°'
ue cena foi ma, o Almirante Faria Jim,,mrece ler hábitos administrai vo"SCZlhanies aos do General EneTGeisei
anues das oito da manhã, saindo riamalmoçar em casa ao meio-dia e encàr-rondo o expediente pouco depois^astfh. E capaz de não se lembrar de queeor sao as cortinas dc seu gabinete elasurpreender armadores numa ccimlnilde lançamento de um navio, elogiando otrabalho dc toda para logo depoíUnjor-

sob e,Jr!'eC'S0 CrSlniÍr m"ÍS na*°S.c. sobietudo. graneleiros de maior tone-lagem. Anos depois, na Pelrobrás ele du-Plicou a frota nacional de petroleiros
F,trErln0l,hHr\° "^ 9°™'™'' O fldllrOEstado do Rio no dia em que completavaO 14.o meS dc sm administração. Faria
a"Z;J 

"? Ü 
fc"-°b'-«*'* depois de ter

mnrn,0 
a 
f^^rta de novos poços noItoral nordestino que deverão suprirPOucoma,sde25':, do consumo nacional

FnrS r'- 
G,n'ças a *so- ° Presidenteti nesto Geiscl, ao apresentar o II Pia-no Nacional de Desenvolvimento, acenoucom_ uma perspectiva apreciável dc ele-vaçao da produção" nos próximos doisou três anos.

Quando isso ocorrer, o Almirantelana Lima terá deixado o gabinete do
X C'~.dC!r d0 grandc edifici° "a Ave-uda Chile, dc cujas janelas se vê a en-trada da barra num angulo tão singular
que os contornos do Rio e dc Niterói pa-recém se confundir atrás da silhueta dealguns edifícios.

Exija os toldos Zetaflex, patenteados,
produzidos por quem é dono doassunto, há dezenas de anos.As imitações só darão dor-de-cabeça
a você. O negócio é andar
sempre na sombra amiga e segurados toldos Zetaflex. r/c- M1

Toldos do melhor alumínio,
em várias cores, para embelezar

a fachada de sua loja Condições
de pagamento excepcionais.

Chame nossos representantes,
sém compromisso.

Tel£S268-l2.7$ e' S68-926&.
\t
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'' - •• • ¦ executives para os rriais diversos pontos do' i ., ¦ ¦ pais. Homens com muita pressa que.como
voce, extgem respostas ripidas e precisas, , ,•
emcurtoejpa^odetecnpo Trarisportamos,

I % ¦ ajiida. em 53 voos.vacinas, medicos
/ ¦¦¦; materialdeemerggncta,coinatcndimtffHO _

\ propno para tais ocasioes. Operando com.
avtoes versate'S, a TAM pode slender Ss • •mais 

diversas necessidades com eficiencia.
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' '' » * ' > ' *ÀíÍW^>ov £ v
SEnlpmá empresa çte.otitiaà<H pdBMw. *
jKjfe as 2A horas do dia, onde quer que x
«ccê esteja ou vá.
Este mês, por exemplo, transportamos 191 a
executivos para os; mais diversos pontos do
pais. Homens com muita pressa que, como
você. exigem respostas rápidas ©precisas-
em curto eâpâçO-de tótnpo. Transportamos,
ainda,em53vôos,vacinas m-xftx*
material de emeigencia com atcndirmíWO
proprio para tais ocasiões. Operando com.
aviões versáteis, á TÂM pode atender ás
mais diversas necessidades com efiçiència.:
Bailando para isso uma pista de pouso. .

Aureliano pede 
empenho 

para

ia da Arena em Mineis

Belo Horizonte (Sucursali —O futu-
vo Governador de Minas. Deputado Aurc-
liano Chaves (Arenai, vai se reunir, no
próximo sábado, antes da Inauguração
do Comitê da Arena, com os candidatos
do Partido às eleições de novembro, a
fim de solicitar-lhes maior empenho pela
vitória arenista.

O Sr. Aureliano Chaves convocou a
reunião, tendo em vista já a aproxima-
ção do pleito e a necessidade de a Arena
eleger o Sr. José Augusto Ferreira Filho
para o Senado. Pedirá, ainda, que nos
programas gratuitos do TRE, todos os
candidatos façam referencias às eleições
também para o Senado Federal.
COMITÊ

A inauguração do comitê da Arena
está marcada definitivamente para as 17
horas de sábado próximo, com a presen-
ça da maioria dos candidatos do Par-
tido. do presidente do comitê, Senador
Magalhães Pinto, bem como de dirigen-
tes arenistas de Minas.

Durante a inauguração, deverão dis-
cursar, além do futuro Governador, o
Senador José Augusto, o ex-Vicc-Gover-
nador, Sr. Pio Soares Canedo, o Senador
Magalhães Pinto e diversos candidatos

do Partido às eleições parlamentares de
novembro.

A reunião do. Sr. Aureliano Chaves
com os Deputados Estaduais e Federais
da Arena, visa a sensibilizá-los para a
luta pela eleição do Sr. José Augusto pa-
ra o Senado Federal.

O Deputado quer utilizar toda a es-
trutura partidária existente em Minas
— o Partido possui diretório em todos os
722 municinios mineiros — para garan-
tir uma vitória tranqüila do candidato
arenista ao Senado.

ya abertura da nvogramação ria Are-
na. no rádio e televisão, a partir de sá-
h::f»o próximo. ut:l!zan'do os horários gra-
tnitos' do TRE, o presidente cio Partido.
Debutado Geraldo Freire, deverá dirigir
uma montagem especial ao eleitorado
m in r'::•(). . ,. .

O Procurador Eleitoral Sr. Antonio
Ain •.••o Filho apresentou ontem ao TRE
d" Minas imnugnacão no pedido de re-
g'sivo tír.s candidaturas do Deputado Sa-
mir Tanus — Arena, e do ex-Deputado
Rodolfo Leite MDB. à Assembléia Le-
gisiativa do Estado, acusando-os de le-
rem cometido no episódio conhecido co-
mo "Fraudo de Ituiutaba crime contiá-
rio á fé pública.

im baixa

da Polônia

visita JB
A ímoor1:anc'a do u m

maior intercâmbio comer-
ciai e cultural ml'• • o ora-
sil e a Polônia foi destacada
n 'o Embaixador n o ! o n é s
cm Brasília, Sr. Edward
Wyehowíuvcc, durante sua
visita ao JORNAL DO BRA-
SI!. onde 'oi recebido pela
D i r ctora-Prcsidcnte, Con-
d« -sa Per: Ira Cai—ciro.

Em sua primeira visita
of:<•'!> 1 ao Rio, desde oue as-
sumiu a Embaixada polone-

sa o BrssP. há seis nn*ses,
o Sr. Edward Wychowanicc
foi : c bldo oelo Governa-
dor Chagas Freitas c inau-
girou a Exposição da Arte
e Cultura de seu pais, no
Palácio Tiradentes. Assistiu,
ainda, a uma palestra do
Adido Cultural da Embaixa-
da da Polônia, Sr. Euge-
aiuss Szadurski, sobre o de-
senvolvimento cultural po-
ioués após a Segunda Grau-
de Guerra.

Passarinho

lamenta

IRE do Piauí acolhe pedido

de afastamento de ô juhe.&

envolvidos com niapismo

Teresina (Correspondentei — O TRE acolheu
ontem proposta do Juiz Benjamin do Rego Montei-
ro. pedindo o afastamento, das eleições de 15 de no-
vembro, de cinco juizes envolvidos no processo do
mapismo, que, segundo o proponente, sao responsa-
veis pela fraude eleitoral praticada em 1970.

O Procurador da República, Sr. Osmar Carva-
Iho, manifestou-se de acordo com a proposta, escla-
recendo que ela tem o sentido preventivo de evitar
que novas fraudes se repitam e é uma medida que"conforta a própria opinião pública abalada com o
triste episódio cio mapismo no Piauí.''

Juntar poças
Canindéi e Geraldo Magela
de Carvalho 'São Rainum-
do Nonato e Anísio de
Abreu i.

Para elaboração do pro-
cesso iie afastamento o
TRE deverá juntar peças do
processo do mapismo em
que os Juizes estão envolvi-
dos. entre as quais o termo
de abertura das urnas, con-
íeròncias dos votos e depoi-
mentos das testemunhas.

Disse o Juiz Benjamin do
Rego Monteiro que sua pro-
posta tem o sentido de uma
medida administrativa, pa-
ra cuja aplicação o TRE
tem amplos poderes. Deverá
atingir os seguintes Juizes:
Aurimar Castelo B r a n e o
(Bom Jesus e Cristino Cas-
tro i, Carlos Ferraz i Floria-
no. Rio Grande e Itauei'-ai,
Raimundo Torres 'Pio IX i.
Eutimio Dias de Negreiros

i Paulistana e Conceição do

COBRANDO APftRTWWTTO?

ARMÁRIO EMBUTO)

SAMURAINELE

©Samurai
O espaço riiriis bonito da ca: a
Loias 237-1765 - 236-7757 - 234-1557
Fabrica. 229-4127 - 229-5918

MAPA DA AMAZÔNIA
¦/x JÁ NAS BANCAS

COM "ATLAS DO BF.ASIL
N- 4

Veja neste número como
ganhar tnrnbím um mapa gigante

cia América do Sul.

B>'ci*i'>a iSueursnli -— O
Senador Jarbas Passarinho
lamentou ontem, em dlseur-
so sobre o primeiro aniver-
s 'r'o da Revolução rri Chi-
le. oue o Governo do Gene-
1*9.1 Pinochet r.ão tonha po-
c';cio ainda • e';u:a' iz:"' a vi-
c;a nolitica nacional, "socor-
rendo-se dos Partidos anti-
manc?sta^."

—Nenhuma «-evolução —
c''ssr cie jjode prescindir
de sua base ideológica, con-
substanciada no na::ido po-
litico. Engano dos que po-
dom pensar eue fazem Re-
voluçãy sem partido poiiti-
co. E acrescentou: "nem
mesmo as revoluções lotali-
t:'n:<s "b'lr;'-in mão de sua
lirojeção politica através
t'. • •• nr.rftío-

P a s arriho nianilestou
r ui' prefere não diseut.ir a

do ?ro 'C'a nt oaiva-
dor Allendc. "Ten -o até •—
cicciarou tae profundo
respeito pela sua coragem
de ter ni.mt.ido a liberdade
total cia impreiva 110 seu
país nos momentos mais
duros que ele enfrentou e
que desenvolveu 110 procos-
so político chileno. E tenho
por principio r e sp citar
aqueles que se batem por
sua-, causas c por cias mor-
rem. por acreditar nelas.
Ma.-;, acredito, também, co-
mo Georgc Bernard Sa.aw,
que o fato de nwrer por
unia idéia não significa que
a idéia e boa."

Particularmente, o Sr.
Benjamin do Rego Monteiro
revelou que, se dependesse
da sua iniciativa, os juizes
implicados 11a fraude já te-
riam sido punidos, pois não
''acredito em fraude sem a
participação dos que diri-
gem os pleitos em suas zo-
nas." Lembrou, ainda, que

Já havia punido
aiguns dos Juizes acusados
chegaram a justificar igno-
rancia para a prática da
fraude, com o que não con-
corda o Sr. Benjamin do
Rego Monteiro, sob o argu-
mentu de que eles são ma-
gistrados deviciamenic pre-
parados para a missão que
exf cutarn.

ediUoíQ obx
APENAS
CRS ó.OO

F r o la preside 
em Manaus

transmissão do comando

do CM A de Argus a Belhlem

Manaus (Correspondente) — O Ministro do
Exército, General Sílvio Frota, presidiu na tarde de
ontem a transmissão do Comando Militar da Ama-
zônia e da 12a. Res;ião Militar do General Argus
Lima para o General Fernando Relfort Belb.lem.

Ao recr,ber o comando, o General LSelhlom, res-
saltando a imnortar.cia de sua missão, disse que a
Amazôn'a, para ele, jmirr;- se constituiu num de-
saílo: "Extensas fronteiras, que cabe vigiar e num-
ter, a luta incessante contra a propaganda soiertc
do comunismo, a subversão e'a ".uerra revoluciona-
ria e a cooperação indispensável ao desenvolvimen-
to da área."

Chegada
O Ministro do Exército

chegou á Base Aérea de
Manaus ás 9h 30m. num
pequeno jato da Forca Aé-
rca Brasileira, sendo recebi-
do no aeroporto, com hon-
ras protocolares. pelo Go-
vernador João Walter de
Andrade e pelos comandan-
tes'das unidades militares
aqui sediadas, passando, em

seguida, revista à tropa da
Guarda da Policia da Acro-
náutica.

O Ministro Silvio Frota
passou todo o dia em Ma-
naus, retornando na manhã
de hoje a Brasília. Ele este-
ve acompanhado sempre de
alguns oficiais que servem
em seu gabinete.

Transmi
A cerimônia de trans-

missão, iniciada ás lfi ho-
ras. realizou-se no Quartel-
General do CMA. na Es Ira-
da de Ponta Negra, presen-
tes todas as autoridades ci-
vis e militares do Amazo-
nas. Após a apresentação
da Bandeira Nacional e das
tropas formadas, o General

-sao
Argus Lima solicitou ao Mi-
nistro permissão para dar
inicio à cerimônia.

Lidos os atos de exone-
ração e de nomeação, os
Generais Argus Lima e Fer-
liando Bethlern apresenta-
ram armas ao Ministro e
passaram a leitura de seus
discursos.

RIOTUR S. A.

EMPRESA DE TURISMO DO
ESTADO DA GUANABARA

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da RIOTUR S.A. -
Empresa de Turismo cio Estado da Guanabara con-
vidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraor-
dinária, no dia 18 de setembro de 1974, as 15:00
horas, na Sede Social da Empresa, na Rua Sao José
n.° 90 — 8.° ahdar, para deliberarem sobre a se-
guinte Ordem do Dia:

a) Eleger o Direlor-Presidente, Diretor-Execut.vo
e Direlor-Financeiro.

b) Fixar remuneração des Diretores eleitos.
c) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 6 de setembro do 1974,

(a) ANNIBAl UZÈDA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente.

Na Europa, homens e i

mulheres estão

conseguindo manter-se

jovens. Como?

Simplesmente tomando 1
comprimido pordiade um pro-
duto descoberto por dois cien-
listas alemães. O Biolectra.

Biolcctra.com seus on/e
diferentes tipos de vitaminas,
sais minerais e o aspartato de
ornitina, laz quase o tempo
parar. Devolvendo,as pesso.ts
que passaram dos 40 anos. to-
do o amor dos 20. a confiança
dos 30 c a coragem dos 40.

Biolectra não tem nenhu-
ma contra-indicação. 1; é rc-
comcndado a homens c mu-

lheres que vivem intensamen-
te e não têm tempo para prati-
car ginástica, obedecer regi-
me e repousar 8 horas, como
deviam.

Biolectra tem ação rapi-
da. Lm pouco temposeusefei-
tos são sentidos. Na Europa,
milhares de tubos vendidos
mensalmente, há mais de dez
anos, comprovam suas quali-
dades. Biolectra já estáàvenda
no Brasil em nossas melhores
farmácias e drogarias.

- POLÍTICA E GOVERNO

Coluna do Castello

Triiuifalismo

afeta o MDB

Brasília — Evidentemente o PND-2
não foi elaborado, divulgado c enviado
ao Congresso neste momento para pro-
duzir efeitos na mobilização eleitoral e
favorecer os candidatos da Arena na elei-
cão de novembro próximo. Sua prepara-
cão obedece a uma cronologia fatal, sen-
cio curta a margem de manobra do Go-
verno em relação ao assunto. Por outro
lado, ã vitória da Arena não é fator de
preocupação do Governo, pois ela c outra
decorrência fatal, já não da lei, mas do
quadro político em que se assenta a rca-
lidade do pais. Com ou sem o plano a
vitória será tranqüila, com margens de
variação dependentes mais de fatores lo-
cais do que nacionais. Sob o regime em
que vivemos é esse 11111 tviunjo covipul-
sóviOy ditado pelos dados imediatos da
conjuntura.

No entanto, não se pode deixar de
confrontar a posição do MDB, que aspi-
rava a montar na crista da crise econo-
mico-financeira para. ampliar sua repie-
sentacão no Senado e na Camara, com
a serena confiança com que o Governo
planeja o futuro do país sem ezcluv das
suas previsões os efeitos mais dramaticos
da crise mundial e dos seus reflexos so-
bre o Brasil. O Governo mecle com rea-
lisvio os dados do desafio e faz as retifi-
cacões que parecem adequadas a contoi-
nar e vencer os obstáculos à manutenção
das taxas de expansão. No momento em
que se supunham as autoridades depn- .
midas pela gravidade dos p? oblevias,
surge o Presidente Geisel com uma afir- j
macão de íé no destino do pais e nos re-
sultados que poderão ser alcançados nos

próximos cinco anos.

De certo modo a crise ajudou o Go-
verno ate mesmo no enfrentar as criticas
que se formulavam ao modelo de desen-
volvimento econômico que vinha sendo
vosto em prática. Os deficits sociais do
programa poderão ser cobertos pelas no-
vas proposições, de óbvia natureza áisty-
butivista, bem como a situação de infe-
rioridaãe da indústria nacional enam-
trará corretivos nos investimentos e in-
centivos para implantaçao cie rndustnas
de equipamentos, de tecnologia dc Vonta
e no impulso à produção de rnsumos ba-
sicos. Ò Presidente Geisel afirmou ex-
wessamente vão acreditar no antonio-
tísmo da distribuição de rendas como
conseqüência do crescimento
e traçou diretrizes para drnun u dese
auilíhrios sociais e regionais. A açjnuut
ra deverá contribuir substancialmente
vara a cobertura dos deficits do nosso

balanço de pagainentos e^anáindo-se^
viveis inéditos, enquanto, no Pai°CL
nhrancião pelo plano, se enarao 6 m -

lliões e 600 mil novos empregos e « ienf

per capita ultrapassara a ban eu a dos

mil dólares anuais.

Fürcitou-se cm conseqüência a fai-
ra de crítica e dc manifestação de pes-
timismo do MDB, que terá de reflua aos

vwblemas politico-institucionais 
e me-

dir a disparidade entre as promessas de

alstcns&i e as realidades nac=s nesse

terreno. A menos que haja
junturais relacionados com o custo ae

vida que tende a crescer apenas mode-
radàmente pelo menos enquanto o Mi-

nistro da Fazenda estiver oMendo exito

na contencão inflacionana, o MDB foi
desaparelhado pelo plano para jeah~a?
a campanha com que sonhara. Pode-se
dizer que o PND-2 conclui o processo dc

autocrítica do sistema, que se tomara

possível cm função das perfor^
teriores c do impasse a que chegai a no
início do ano, e o concluiu antes que a
O v o s i c ã o pudesse afirmar-se como a

grande voz dc alerta e de redenção.

UMA VISITA FINAL DE SAKKAF

O Chanceler da Arábia Saudita., fin-
do seu programa oficial em Brasília, te-
lefonou do hotel para a casa do Ministro
Azeredo da Silveira para dizer-lhe que
gostaria de lhe fazer uma visita pessoal.
Claro que o Chanceler brasileiro, padrao
do pragmatismo responsável, exultou em
prolongar informalmente o convívio com
o Chanceler saudi-arábico. Na visita,
Sakkaf reafirmou sua intenção de dar
conseqüência a todas as conversas ofi-
ciais e formais que havia mantido com
o Governo brasileiro e explicitou a signi-
ficação dc algumas dificuldades árabes
cm tomar imediatamente certas decisões.

SKIDMORE E A SUTILEZA

O profesor Skidmore, autor do livro
De Getúlio a Castelo, queixou-se em Belo
Horizonte das "excessivas sutilezas e me-
táforas da imprensa informativa e ana.-
litica brasileira". Se ele meditasse um
pouco mais sobre o assunto, não lhe se-
ria difícil descobrir a razão'desse proce-
dimento, cuja raiz ê, de resto, a mesma
que toma alguns documentos oficiais

I brasileiros "demasiado herméticos e dú-
bios", conforme igualmente observou.
Esse é um dado, que pretende ser pouco
sutil, para ajudar as pesquisas do famo-
so brazilianist norte-americano.

OS ACORDOS DO PARAGUAI

Na avaliação de fontes do Uamarati,
os principais acordos assinados em Assun-
cão entre Brasil e Paraguai referem-se a
fixação de normas para aplicação de leis
trabalhistas aos operários das duas_ na-
cionalidades e ao plano de integração de

I transportes dos dois países, elaborado
pelo Geipot.

Curiós Castello Branco
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Ficha do mau pagador poderá ser nacional
Um cadastro nacional dos maus pagadores w,o projeto discutido ontem pelos representantes dosServiços de Proteção ao Crédito reunidos no HotelNacional, queixando-se a equipe de São Paulo dadeficiência de comunicações e apresentando a deNiterói sua experiência em computação eletrônicaenquanto o representante da Guanabara denuncia-'va o número excessivo de SPCs."O sonho do SPC ideal é o SPC nacional" se-gundo o presidente eleito da Confederação dos Clu-bes de Diretores Lojistas, Sr. Ricardo Miranda Con-vemos regionais jã funcionam em São Paulo ondenos primeiros sete meses deste ano foram fichados- - na Capital e cm 117 municípios conveniados —85 mil negativos, termo utilizado para quem per-deu o credito.

Comunicações precárias
mh-f«rÍtliWÍa Paulista de convênio regionalentie SPCs foi iniciada em 1965, e inclui uma áreahoie com 8 milhões de habitantes, que compreende0 Grande Sao Paulo. Com uma média de 15 mil in-lormaçoes por mes. isto é. 15 mil fichas de "noe-ati-
vos encaminhadas da Capital para os outros mu-mcipios ou destes para a sede, a precariedade dascomunicações telefônicas tem sido o único empeci-ho ao bom êxito da experiência. Os paulistas quetratam da proteção ao crédito jã estão, porém, pia-nejanoo convênios com outros Estados vizinhos.

Segundo a exposição do Sr. Aírton Guaraldo, dejaneiro a julho deste ano, 65 mil 640 fichas de mauspagadores foram encaminhadas pelo SPC da Capi-tal aos 37 municípios vizinhos, enquanto 19 mil 250oram recebidas destes. Mas, não apenas negativosloram cadastrados regionalmente: 21 mil consumi-dores foram reabilitados, sendo 12 mil 200 na Capi-ral e 9 mil 850 nos demais municípios. São mais de500 informações trocadas por dia.

Controle nacional
Os representantes de Niterói no Seminário doServiço de Proteção ao Crédito apresentaram suaexperiência, ainda em implantação, de utilizaçãodo processamento de dados na organização do ca-(lastro e no fornecimento de informações aos lojis-tas, como a solução para o cadastro'nacional 

'"E'
possível localizar o negativo em qualquer ponto dopais — afirmou o expositor, propondo logo emseguida a adoção da palavra inadimplente parasubstituir negativo o que foi ruidosamente rejeita-do pelo plenário. Através do CPF ou do SIC, o lo-Jista pode saber a origem do comprador.

Quanto as dificuldades paulistas de comunica-
çao. o representante da Guanabara. Sr. Kurt Leo-nardo. lembrou que pelo rádio pode-se obter res-
postas em poucos minutos, citando o caso de NovaIguaçu e Caxias, que usam o.s serviços do SPC doRio. O lojista de Nova Iguaçu paga mais caro —
CrS 2.50 por informação — porque lá há o Clubede Diretores Lojistas, através de quem a informa-
ção tem que ser pedida; o de Caxias para 1,80. "As-
sim. a existência de um CDL pode prejudicar o lo-
jista". denunciou o Sr. Leonardo, considerando di-ficil a proibição, que seria desejável, da criação denovos CDLs ou SPCs.

("entrai no Rio
A equipe de Niterói, apresentando um modelo

de cadastro unificado e todo controlado per compu-
tador, considerou óbvia a idéia de que a sede deste
controle central teria que ser o Rio. Depois da fu-
são, segundo alegou, cerca de 30 mil funcionários
públicos deverão ser transferidos para o que hoje
constitui a Guanabara, onde trabalharão e. por-tanto, consumirão. Esta é mais uma preocupaçãodos lojistas de Niterói.

Além do controle nacional, os representantes
de SPCs consideram importante a troca de infor-
inações com outros paises. O representante de São
Paulo citou o caso cie uni paulista que "deu um
grande rombo na praça de Buenos Aires" e cuja
ficha os argentinos enviaram ao SPC paulistano."Espalhamos a ficha dele por todo o Brasil", acres-
centou.

Problemas maiores são
cinco para o.s pequenos
São cinco os principais problemas enfrentados

pelo comerciante lojista, principalmente os de pe-
quenos e médios estabelecimentos, segundo um dos
participantes do painel sobre Administração de Es-
toques e Aumento de Vendas, Sr. Júlio César Urzcdo
Rocha, diretor-financeiro de uma organização co-
mercial carioca. Ei-las:

1. Margem de custos — É comum o comercian-
te estimular o preço de sua mercadoria baseado na
margem de lucro bruto. Não tem conhecimento da
incidência proporcional das várias despesas em ca-
da item de mercadoria. Assim, não sabe sua despesa
com estoque, custo de capital, vitrinas, instalações
e outros itens.

2. Rotação de estoques — Sc o comerciante não
.sabe sua margem de custos, geralmente também não
percebe as vantagens auferidas pela maior rotativi-
dade de estoques. Sc a mercadoria é comprada e lo-
go vendida, um mesmo custo operacional pode serdiluído por maiores itens de mercadoria vendidos.
Muitas vezes com isso pode-se tornar os preços maisbaixos e competitivos.

3. Fluxo dc caixa — O capital de giro do lojistadeve serbem programado a fim de fazer frente, comantecedência, aos investimentos para reposição deestoques, promoção de vendas e instalações.

4. Técnicas de venda — A constante atualiza-
ção_ do empresário lojista é essencial para sua sobre-vivência e o mesmo acontece em relação aos seusvendedores. Por isso as despesas com treinamentode pessoal devem ser consideradas na sua margemde custos.

o. Marketing — Os problemas de marketingtambém sa0 comumente encontrados. Para solucio-lia-los o lojista deve caracterizar bem seus objetivosbaseado no seguinte roteiro: definição do públicoque deseja atingir: que grall clc especialização dese-ja ter: que quantidades precisa vender para alcan-çar índices adequados de rentabilidade e. por fim
Íon «mu""1"? 
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Corretores
chamam

Bancos aplicam mal Resolução 295 para eleições
Vários comerciantes disseram ontem

que a Resolução n° 295 do Banco Central,
que autoriza a utilização de recursos dos
depósitos compulsórios para financia-
mento de capital de giro para as peque-
nas e médias empresas comerciais e in-
dustriais, não está sendo aplicada con-
venientemente pelos bancos comerciais
e por isso deixa de cumprir seus obje-
tivos.

Segundo os lojistas, o Banco Central
pretendia financiamento com uma taxa
de juros em torno de 1,3% ao més, mas
os bancos comerciais exigem saldo mé-
dio, reciprocidade, e apenas concedem
parte dos recursos através da Resolu-
cão 295. Eles completam a quantia soli-
citada no seu Banco de Investimentos
e em outras linhas normais de crédito,
o que ocasiona taxa de juros às vezes
superior aos 3% ao mês.

Dificuldades

Na opinião dos comerciantes, as pe-
qtienas e médias empresas continuam
sentindo dificuldades de acesso ao ore-
dito. Eles sugerem, diante disso, que os
recursos oriundos da Resolução 295 se-
jam concedidos diretamente pelos Ban-
cos estaduais ou pelo próprio Banco do
Brasil.

Alguns comerciantes dos Estados de-
clararam durante a Convenção do Co-
mércio Lojista que a retração das ven-
das não está sendo causada pela redu-
zida oferta de crédito direto ao consu-
midor. Embora esse problema também
exista, acha o representante de uma loja
de Salvador que a causa maior c o pc-
queno tráfego nas lojas.

Queda
A propósito do crédito, afirmou o di-

retor da Fininvest, Sr. Osvaldo Antunes
Maciel, que as vendas no Norte e Nor-
deste sofreram, entre abril e julho pas-sados, redução da ordem de 41%. Em
muitas lojas que mantêm o serviço de
crédito diretíssimo. o movimento finan-
ceiro tem sido inferior aos níveis mini-
mos exigidos por sua rentabilidade.

— De modo geral — explicou — não
existe problema de recursos para finan-
ciamento ao consumidor. Ao mesmo tem-
po, para uma ação de redemocratizaçáo
do crédito, capaz de integrar maior nú-
mero de consumidores, seria necessária
uma quantidade dc recursos ainda maior.
Para as regiões mais pobres do Norte e
Nordeste seria indicado um financia-
mento com correção prefixada cm até
30 meses, contando com o subsidio do
Governo.

Esperança cios lojistas 6 o PND
O presidente eleito da Confederação

Nacional dos Diretores Lojistas 'que to-
mará posse durante a Convenção), Sr.Ricardo Miranda, disse ontem àimpren-
sa que os comerciantes esperam uma me-lhor situação do mercado consumidor a
partir da duplicação da renda per capita
e de melhores critérios de distribuiçãode renda, prometida no II PND.

"A lucratividade das grandes empre-
sas do comercio lojista tem apresentadoíndices entre 3';;, a 5'; de lucro líquido,
lato que é um indicador do setor, já quea maioria das pequenas e médias em-
presas obtém lucratividade ainda me-nor." Segundo o Sr. Ricardo Miranda, oSPC vem recebendo pedidos em favor doregistro negativo de consumidores em
atraso com prestações do BNH.

Novos caminhos
O pedido ao SPC está sendo estuda-

do, pois não se trata cie uma transação
comercia! característica, disse o Sr. Ri-cardo Miranda. O reajuste na economiado pais. na sua opinião, está levando
ao lojista "a realidade que solicita dele
maior eficiência operacional e maximaza-
ção de resultados. Os comerciantes estãoconscientes de que se trata de controle
de uma demanda superexcitad ae bus-
ca novos caminhos de acordo com a novaorientação dada pelo Governo federal."

Falando sobre o II Plano Nacional deDesenvolvimento, divulgado ontem, o Sr.
Ricardo Miranda ressaltou que a maior

oferta de empregos, a dinamização das
regiões rurais, a duplicação da renda
per capita e a política salarial são fa-
tores que aumentarão a capacidade de
compra do mercado interno. Mas ele su-
geriu ainda o fortalecimento do consumi-
dor também através de reformulações no
sistema tributário.

Política salarial
A questão salarial foi abordada peloSr. Ricardo Miranda como uma das for-

mulas de aumentar o poder de compra
do consumidor. O salário mínimo emtermos reais em 1965 — disse — era de
CrS 62.00 e em julho de 1974, de acordo
com o boletim do Banco Central, seu va-
Ior real era de CrS 56,31 (considerando a
inflação no periodo).

A Confederação está realizando um
levantamento para apurar o aumento do
capital estrangeiro nas empresas comer-
ciais, pois acha que nos últimos meses
essa elevação tem ocorrido com frequén-
cia, na medida que a empresa nacio-
nal se vê descapitalizada numa conjun-
tura de vendas baixas.

Referindo-se aos reflexos da conten-
ção de preços determinada pelo Conselho
Interministerial de Preços (CIP), obser-vou que as indústrias acabam repassan-
do os aumentos para o comércio de for-mas indiretas, onerando os produtos comcustos fictícios de fretes, cobrando em-balagens e reduzindo ou acabando porcompleto com os prazos de faturamento.

Incorporador fala de "shopping"
No painel realizado sobre técnica de

shopping centers, o vice-presidente do
Grupo Veplan-Residência, Sr. Isaac Pc-
res, apresentou aspectos vantajosos queo comerciante deve levar em conta na
instalação num local planejado exata-
mente para ter um clima de vendas.

A palestra do empresário carioca
despertou interesse entre os comercian-
tes dc vários Estados, principalmente
quanto a aspectos objetivos do shopping-
ceníer que está sendo lançado pelo Gru-
po Veplan-Residência em São Paulo.

O Sr. José S. Coiiri, participante da

XV Convenção Nacional do Comércio Lo-
jista. explicou ontem o que significa
marketing- às 200 participantes da IIIConvenção Feminina Lojista, para queelas possam "atuar na vida profissionalaos maridos, deixando dc ser apenassimples consumidoras para também pro-duzir".

A coordenadora da convenção fcini-nina, Sra. Rute Beatriz Silva' Caldeirade Andrade, disse que ela foi criada como objetivo dc fazer com que as esposas
que acompanharam os maridos empre-sarios ao Rio participem de alguma for-nia do certame.
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KOSKI ELLIS PRODUÇÕES APRESENTA
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IVSaracanãzinho
Dias 19 e 20 de setembro às 20:30 hs.
Preços:
arquibancadas
cadeira especial
camarote (4 lugares)
cadeira de pista
cadeira de palco

Cr$ 25,00
Cr$ 40,00
Cr$ 150,00
Cr$ 35,00
Cr$ 70,00

Locais de vendas:
Maracanãzinho, Teatro Municipal,
Mercadinho Azul, Rick Leblon, Rick Saenz Pena,
Rick Largo do Machado, Rick Copacabana,
Rick Ilha do Governador. ,*•-
Niterói: Lojas de Discos Zoom,
Galeria do Campo de São Bento e Bar Chalé.
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Todos os corretores sindi-
calizados há mais de .seis
meses e que pertençam ao
Conselho Regional de Cor-
reto res de Imóveis iCrecii
há mais de dois anos estão
sendo convidados para as
eleições de renovação da di-
rotoria. na sede da Avenida
Rio Branco, 123, 16() andar.

Até ontem 350 eleitores
haviam comparecido ás ur-
nas, mas o quorum mínimo
é de 752 votos. Segundo o
Sr. Sérgio Castro, candidato
á vice-presidência da enti-
dade pelo Movimento Reno-
vador ichapa verde i, a cha-
macia especial visa evitar a
anulação das eleições.

— Desta vez, não deverá
ocorrer nada que justifique
a anulação das eleições, co-
mo aconteceu há dois me-
ses, por determinação do
próprio Ministro do Traba-
lho, depois que o Movimen-
to Renovador i m petr o u
mandado de segurança, de-
vido á listagem incorreta
dos votantes — afirmou o
Sr. Sérgio Castro.

A atual listagem foi feita
na presença de um fiscal do
Ministério do Trabalho.

A chapa verde tem como
outros componentes os Srs.
Vicente Lima (candidato a
presidente i, José Aclival,
N e w t o n Estillac, Dirlandi
Brum. José Portela, Aureli-
no Lins. Edvar Vasconcelos,
Francisco Pessoa, Ibrahim
Kouri, Dirceu Abreu e José
da Silva.

Tarifas aéreas passarão
a custar mais 11J82%
nas viagens domésticas

A.s tarifas dos vôos domésticos foram reajusta-das ontem em ll.iít!': pelo Conselho Interministc-
rial de Preços, e já na próxima semana, tão logo aDiretoria de Aeronáutica Civil iDAC) elabore as ta-belas conforme a.s escalas e o.s equipamentos, ascompanhias de aviação comercial passarão a vender
passagens em novas bases.

O Conselho Interministerial de Preços, que re-cu.sou o aumento de 13'; pedido pelas companhiasde aviação e continua estudando a majoração das
tarifas das empresas de ônibus interestaduais, au-
torizou o metrô de São Paulo a cobrar CrS 1.50 a
passagem — CrS 0,75 para estudantes — o que co-brirá apenas o custo operacional.

Preço real
O Secretário de Transportes de São Paulo, Sr.

Mário Alves de Melo. anunciou ontem que a expio-
ração do metropolitano paulista em bases comer-
ciais começará no dia 16, segunda-feira, destacam-
do que o preço da passagem — CrS 1,50 -- seria de
CrS 4.00 se houvesse o propósito de recuperação do
Capital investido.

A política de transporte urbano numa metrô-
polo como São Paulo ou Rio de Janeiro, segundo o
Secretário paulista explicou em seminário no Clube
de Engenharia, "só pode ser conduzida em termos
de integração dos diversos sistemas, .sob pena de
tornar-se caótico e incontrolável todo o complexo
viário que diariamente afeta a vida de milhões de
pessoas".

O Sr. Mário Alves de Melo. cm .sua conferên-cia. revelou que o.s habitantes cia capital paulis-ta realizam, em média. 10,5% milhões dc viagens
por dia. no que utilizam 988 mil veiculos.

A atual administração, em suas realizações, des-taea a prioridade que vem dando ao transporte co-letivo sobre o individual: a integração do sistemametropolitano do transporte de massa iônibus emetrô); obtenção de máxima utilização operado-nal da estrutura viária: implantação dc vias ex-
pressas; reorganização da Companhia Metropolita-na de Transportes Coletivos e remanejamento dotransito no Centro, para diminuir o.s percursos a
pé até os terminais.
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No melhor ponto comercial do centro.
Uruguaiana, entre Ouvidor e Sete de
Setembro, a duas quadras da Av. Rio Branco.

Edifício Centro Empresarial-Rio. Escadas
rolantes e 7 elevadores eletrônicos.

• Fachada em concreto aparente, esquadrias de iéfí
alumínio e o tradicional acabamento COLACE. !¦"'
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• Prédio com 24 pavimentos, situado entre as
duas principais estações do Metrô, no centro
da cidade. Facilidade de acesso para V.
e seus clientes.

• 397,36 m2 de área real, com 20 metros de
frente, para sua empresa dividi-los da
maneira mais adequada.

ESCRITÓRIOS NO CENTRO
COM ESTACIONAMENTO

PRÓPRIO, VALORIZAM MUITO MAIS

OBRA NA 13a. LAGE - ENTREGA EM 18 MESES
68 MESES PARA PAGAR

SALAS A PARTIR DE CR$ 800 MENSAIS
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Solicite a visita do nosso
representante ou dê-nos o
prazer de conhecê-lo em
nossos escritórios.

coloce
Alie. Barroso, ?2-l?23 ¦' \
23t-370? - C.^d-STJS - 244-73.02 I *
Teixeira do Meilo, 30-A - Ipanema
e-l?-6S95
Creci 3642 - Associada ADtVI
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mudamos da Rua da«"^CASTELO
®)MMmMmii£ mi

técnico para engenharia, arquitetura e desenho,^
É uma ampla e moderníssima loja de 3 pavimentos, inteitamente especializada em material

assim como, microfilmagem, xerografia, e ollsot-



Cartas
cios leitores

MDB e não Arena
"A matéria publicada no V7Bdc 8-9-74, sob o título "Lula

Eleitoral no Rio é de Rotina",
cio repórter I, Inácio Padilha,
analisava bem o problema cias
campanhas eleitorais no Rio
ciando uma excelente visão se-
bre o assunto.

Gostaríamos, no entanto,
de retificar uma Informação:
quando o repórter diz que o
dono do Colégio Gania e Sou-
sa, è candidato arenista, come-
teu um erro. Na verdade o pro-
íessor Aluisio Gama c candi-
dato a Deputado estadual pelo
Movimento Democrático Bra-
sileiro.

Pedimos a divulgação desta
nota, pelos inevitáveis prejui-
kos qvie a informação causou.

Maria Helena Farclli — Rio."

JORNAL DO

Sol ire "esclarecimento'
"O "esclarecimento" dado no

JB de 11-9 pelo Sr. Cícero Go-
mes Ribeiro, delegado da 26a.,
c de um candor e pureza que
nos comovem ás lágrimas: não
é que S. S. "consultou o livro
do comissário de dia, o.s bole-
tins de presos e a turma de
ronda e nada encontrou que
Justificasse a nota" a que se
refere?

Como é que o repórter ousou
falar mal de tão angélicos ser-
vidores?

Alberto S. Ferreira — Rio."

A qitem inleres: ar
"Na manhã do dia 4 do cor-

rente mês não consegui colo-
car em funcionamento o meu
automóvel. Lembrei-me de quesou sócio do Touring Club do
Brasil, e, há mais de quatro
anos não fiz qualquer solicita-
ção, voltei ao apartamento,
tomei o catálogo da CTB 74,
e na folha 1127 deparei com
um grande anúncio do TCB.

O número que deveria cha-
mar era 2f>4-a020 que dova si-
nal de ocupado constantemen-
te. Resolvi chamar o indica-
do para Relações Públicas:
222-6313 e 232-9727, e fui in-
formado de que esses nume-
ros já não pertencem ao Tou-
rlrig há vários anos (e como
constam do anúncio? i.

Liguei para a oficina me-
canica, Rua General Sevcria-
no, e fui informado que deve-
ria continuar com o número
254-2020, ou que mudasse os
dois últimos algarismos para
26:28 29, assim procedi por
mais longos minutos: por tini
consegui: eram 10 horas e fui
informado de que o atendi-
mento seria dentro de uma
hora. Informei o número do
titulo, dei o endereço onde se
encontrava o veiculo, e com-
plementei dizendo que a ta-
xa de manutenção já está pa-
ga até dezembro 7-1. As 12 ho-
ras voltei ao telefone e enfren-
tei as mesmas dificuldades de
atendimento, mas promete-
ram-me que sem falta seria so-
corrido dentro de uma hora.
As 13 horas fiz nova recla-
maçáo e a promessa foi a
mesma. Aproveitei e liguei pa-
ra o chefe do serviço, na Pra-
ça Mauá, a quem relatei o que
se passava. Com o pedido de
desculpas fui atendido às
141i 45m.

E. Medeiros — Rio."

Jogo do Incl 10
''Sou morador da Rua Trin-

ta de Maio. na Penha, e apelo
âs autoridades para que seja
sanado o seguinte fato:

Na esquina das Ruas Trinta
de Maio e Bernardo Figueire-
do íoi instalado há uns três
meses um ponto de jogo do
bicho. A par da algazarra que
fazem, com palavrões ditos
aos gritos, principalmente aos
domingos e segundas-feiras à
noite (dias de corrida de ca-
valo), moças e senhoras não
podem passar pelo local por-
que são importunadas e até
mesmo agarradas pelos bi-
cheiros, marginais de alta pe-
rlculosidade, quase todos de-
vendo à Justiça. Há dias o pai
de uma mocinha foi surrado
por ter ido tomar satisfações.

Várias reclamações já lo-
rnm feitas à Delegacia Poli-
ciai local que até o momento
nenhuma providencia tomou.

Afinal não há mais autori-
dade policial nesta cidade?

Orlando Ferreira Rio."

Justiça "injusta"
"Na Justiça Federal a si-

tuação •agravou-se. e muito.
Sem infra-estrutura para

atender à crescente demanda
judicial; com juizes acumulan-
do, por falta de magistrados,
varas e oulros encargos legais,
os processos, apesar do so-
bre-liumano esforço dos magis-
irados, vão se acumulando nas
prateleiras, notadamente na 4a
Vara Federal, ora privativa dos
feitos trabalhistas.

Os prazos processuais, por
força dessa c 1 a m o r o s a si-
tuação, fica apenas na letra da
lei. As reclamações trabalhis-
tas — até dc^uiários (alimen-
tos) — esperam meses e meses
para terem audiência inicial
designada, e a realização desta
aguarda outros tantos meses.
Há, por exemplo, processos es-
perando um ano (desde a dis-
tribuição) para a primeira au-
diéncia, senão mais.

E' uma situação que reclama
urgente correção, mormente
quando se sabe que já foi soli-
citada ao Ministério da Justi-
ça, há meses, a providência ne-
cessaria á nomeação de Juizes
concursados, para substituição
dos promovidos ou aposenta-
dos.

.Tose Calhelros ISomfiin —
Rio."

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

Vice-Preikicnle Executivo: M. r. do Nascimento Brito

Edilon Waltci Fontoura

Rio de J,meir o, 12 de setembro cie 1974

Diretora-Prcsidente: Condessa Per o ir a Carneiro

Diretor: tyw,il Síllr»

Diretor; Bnrrtard ria Costa Campo»

Editor dc Opin.«io: Luiz Allimlo Haiti»

EH xecutor
A luz dos compromissos e responsabilidades

históricas, assumidos pelo Presidente Ernesto
CJeisel ao determinar a criação do novo Estado do
Rio, a indicação do Almirante Faria Lima para
Governador enquadra-se nos pressupostos da
expectativa de cariocas e fluminenses.

De há muito as chamadas soluções politi-
co-partidárias tinham perdido fôlego diante de
circunstancia inibidora. Uma indicação partida-
ria padeceria de vício insanável: a Guanabara é
governada por um líder do MDB carioca e o Es-
tado do Rio tem mandatário arenista. A escolha
partidária sempre e tle alguma forma tomaria
caráter dificilmente justificável.

Dado o vulto do projeto e tudo que nele está
jogado, a escolha deveria marcar-se de insuspei-
ção política e eleitoral, indispensável à autori-
dade da magistratura de caráter extraordinário
e que tanto se vincula ao próprio Palácio do Pia-
nalto. Desde Jogo, se compreendeu que a solu-

da Fusão
ção teria de trazer, implícita, uma relação de con-
fiança pessoal e direta capaz de vencer as natu-
rais instâncias político-ndministrativas. que exis-
tem no regime federativo tal como praticado no
Brasil. A estrutura hierárquica do Poder no Bra-
sil tem peculiaridades, possivelmente transito-
rias, mas que poderiam obstruir a obra de cria-
ção do novo Estado do Rio.

O Almirante Faria Lima preenche clara-
mente essa condição de trato direto, desmobiliza-
dor dc inércias burocráticas na execução dos
projetos político-sociais-econômicos do plano de
fusão.

A alta cúpula da Nação não se omitirá di-
ante do que está em causa, e que não é apenas
a criação do novo Estado, mas o próprio equilíbrio
federativo, por via de um pólo dinâmico a mais,
em zona demográfica densa e critica.

A escolha do executor assegura à fusão sua
coerência c sua fluência.

Pacto de Vontades
A "flexibilidade realista e vigilante", que ori-

entará a implementação do II Plano Nacional
de Desenvolvimento, é determinação presiden-
ciai a nos prevenir contra qualquer tendência
a encarar o Plano muito além de seu caráter in-
dicativo. A.s projeções são portanto indicativas
de objetivos sem sentido de luturologia. Nos tem-
pos em que vivemos, o planejamento indicativo
exclui qualquer interpretação de sentido ideo-
lógico, para tornar-se um Norte indispensável
à mobilização criadora dos povos na construção
das nações.

A flexibilidade realista e vigilante se impõe,
além do mais, pelas numerosas variáveis cita-
das na exposição presidencial — que estão fora
da área de decisão nacional. São variáveis inter-
nacionais, em forma de crises, demonstrativas
de interdependência crescente dos paises, tanto
em seus eleitos positivos como nos negativos. E
é quanto a estes últimos que a vigilância acau-
teladora motiva e explica os ajustamentos pre-
conizados, até porque as variáveis fazem da arte
de planejamento um exercício necessário mas
de raro requinte.

O pressuposto político do Plano é o da mo-
bili/.acão de vontades. O Presidente da Repú-
blica faz apelo não só aos quadros dirigentes,
oficiais e empresariais, como ao "nosso povo tão
sofrido", este último certamente menos bem in-
formado a respeito das variáveis internado-

nais da crise. A mobilização do "povo sofrido"
e tarefa politica consequentemente mais árdua
tendo em vista a situação de "dificuldades acres-
cidas". Fsta é, principalmente, tarefa da Arena,
o Partido da ordem institucional, que encontra-
rá no Plano as razões de sustentação da polêmi-ca eleitoral.

De capital importância política é certa re-
ferência presidencial que. se bem entendida,
justifica a esperança de transformarmos alguns
aspectos mais negativos das crises internado-
nais em fatores positivos de nosso desenvolvi-
mento. O sentido do pensamento presidencial é
claro quando assinala o clima de "compreen-
são. de estabilidade e cie ordem" que oferecemos"à cooperação internacional": na verdade, "por-
to seguro e acolhedor na incerteza da hora pre-
sente". Tal expectativa, sólida, se estriba na cer-
teza de que não falhará a poupança externa, que"constituirá variável estratégica crítica" no pro-
jeto brasileiro de grandeza, ou seja, na hipótese
politica de sermos potência emergente com "es-
truttira social substancialmente melhorada".

A filosofia do II Plano formula a concilia-
ção dos valores de grandeza e de justiça. Se bem
conjugados, como se espera, eles serão suficien-
tes para motivar a mobilização essencial a uma
década de incertezas, mas também dc oportuni-
dades.

Volta de Watergate
O Presidente dos Estados Unidos, mima es-

pécie tle passe de mágica às avessas, conseguiu
trazer de volta um fantasma que parecia con jura-
do para sempre: o espírito de Watergate paira no-
vãmente sobre a Nação norte-americana. Há mui-
to que o Presidente da República dos Estados Uni-
dos é chamado o homem mais poderoso do mun-
do. Todo o caso Watergate teve o sentido de uma
retificação. O.s Estados Unidos são e continuarão
a ser a Nação mais -poderosa do mund.o — desde
que seu Presidente seja. no alto cargo que ocupa,
responsável perante as leis do pais. Os Estados
Unidos fizeram uma penosa opção no instante
em que resolveram levar às últimas consequên-
cias o escândalo que abalou a Nação. A duras pe-
nas foi obtida a renúncia do Presidente Nixon,
substituído pelo Vicc-Presidente Ford, convoca-
do para substituir o Vice-Prcsitlente eleito. Spiro
T. Agnew.

Resolvendo, quase que imperialmente, indul-
tar o ex-Presidente Nixon e interrompendo, as-
sim, a marcha da Justiça que apurava a partici-

pação do Presidente em ações consideradas cri-
miuosas, e suas repetidas tentativas de obstruir
exatamente esta marcha da Justiça, o novo Pre-
sidente mergulhou o país em severas perplexi-
dades. Responsável por um pacto político desti-
nado a limpar o caminho da lei. o Presidente
Ford, intervindo açodadamente no processo, re-
constituiu, artificialmente, a atmosfera de Wa-
tergate. Até ;ts implacáveis consultas à opinião
pública voltaram à tona, a indicar a queda do
prestigio do novo mandatário, enquanto este. a
debater-se em areias movediças, se dispõe a re-
examinar, um a um. todos os casos dos implica-
dos em Watergate. Parece tender, agora, para a
idéia de provar que a lei, sendo igual para todos,
deve a todos absolver.

A reaberta crise preocupa os países amigos
da liberdade e da justiça, que têm nos Estados
Unidos sua pedra de toque, seu padrão ético. A
inopinada compaixão pelo ex-Presidente revela
estranha ausência de compaixão pelas provações
do povo norte-americano.

Porto sem Alternativas
Mais de um estudo existe sobre o Porto do

Rio e suas alternativas, sem que, no entanto, te-
nham-se resolvido os problemas acumulados ao
longo do tempo. Primeiro, sob a alegação de que
este é um porto eminentemente importador, foi
ele deixado à margem dos Corredores de Expor
tação.

Depois, com as hipóteses de fusão Guana
bara-Estado do Rio, protelaram-se as decisões,
até porque está em jogo a área metropolitana do
Grande Rio, envolvendo serviços comuns aos dois
Estados, suas indústrias e seu comércio.

Quando tomam corpo as decisões adminis-
trativas implícitas no planejamento da nova
unidade da Federação é importante, pois, que
não se considere o Porto do Rio, tal como hoje
existe, sem se lhe dar um enfoque maior pio-
curando integrá-lo na região geoeconômica a
que pertence.

Todos sabemos, por exemplo, quais os custos
de dragagem do fundo da Baía devido à sua
constituição geológica. Todos conhecemos os
problemas urbanos que transformaram a orla do
cais ao longo da Avenida Rodrigues Alves cm

uma área saturada, sem possibilidades de cx-
pansão para armazéns c silos, pátios de contai-
ners, frigorificagem c redes ferroviárias de aces-
so rápido.

Ao mesmo tempo, a expansão das indústrias
;ue usam o velho porto para o embarque de pro-

.lutos ou para receberem matérias-primas não
poderá contar com estruturas adequadas quan-
do chegarem ao limite de expansão do seu lay-
out.

De outro lado. a expansão industrial do Rio
para a fronteira Oeste sugere um deslocamento
irracional de cargas cujo escoamento seria muito
mais óbvio se feito através de um novo porto ou
um novo terminal na área de Scpetiba.

Temos, portanto, todas as razões para suge-
rir que se examinem cautelosamente programas
que não sejam definitivos e acumulem investi-
mentos tornados depois improdutivos. Uma po-
sição sensata a este respeito evitará certamente
que no futuro voltem a se repetir os congestio-
namentos responsáveis pela fixação de sobreta-
xas. as quais oneram as importações e encare-
cem os preços finais aos consumidores.
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Modelos a seguir ou evitar
Trislão de Alliavdc

Ao comentarmos a per-
da prematura de um
Adauto Lúcio Cardoso,
esperança fanada de um
dos nossos raros homens
públicos, capazes de res-
tituir as liberdades cívi-
cas às nossas atuais ins-
tituições autoritárias,
aludíamos ao duplo e.
inesperado exemplo de
Portugal e da Grécia.
Em janeiro de 1968, co-
mentando o golpe dos
coronéis gregos, que im-
pusera àquela alma ma-
ter da democracia a
mais obscurantista can-
ga autocrática, assim
nos exprimíamos: "Será
que os nossos governai)-
tes, que ainda nos dei-
xam a liberdade de opi-
nião, seguirão no futuro
o exemplo da Franca, da
Itália e da Inglaterra, on
o da Grécia, da Espanha
e de Portugal?" (in A
Busca da Liberdade,
1974, pág. 56'). .4 per-
gania visava, como esta-
va claro, à exclusão dos
três últimos exemplos.
Seis anos depois, se cx-
cluirmos a Espanha, que
ainda não se libertou da
praga absolutista, a op-
ção já não se justifica. A
História continua a ser
governada pela lei do
imprevisto.

Mas, ao passo que os
imprevistos positivos nos
levam, como no caso da
Grécia e de Portugal, a
relembrar que não há
nada como um dia de-
pois de outro, outros im-
previstos negativos, co-
mo o do Chile, cujo di-
tador acaba de adiar in-
definidamente as elei-
ções prometidas, nos le-
vam a pensar também
que não há nada como
uma noite depois da ou-
tra. No dia 31 de dezem-
bro de 1971. escrevia-
mos: "Em 1971. na Amé-
rica Latina a experiên-
cia chilena completava
o primeiro aniversário
de um socialismo demo-
crático, cada vez mais
ameaçado pela conspira-
ção internacional rea-
cionária, enquanto au-
mentava, no sistema
pan-americano, a difi-
culdade de uma coexis-
téncia pacífica de regi-
mes políticos contradi-
tórios, com a resistência
ao proposto restabeleci-
mento de relações diplo-
7náticas com a Cuba de
Fidel Castro" (ib. pág.
177). A experiência chi-
lena. de um socialismo
com liberdade, pou c o
durou, brutalmente aba-
tida, menos de um ano

depois, pela "conspira-
ção internacional rcacio-
nária" c pelos próprios
direitistas ditatoriais in-
dígenas. Essa gangorra
de imprevistos contradi-
tórios é a melhor de-
monstração da fragili-
dade das instituições po-
líticas dc nossos tempos.
Mas, igualmente, uma
prova de que são os ho-
mens mais do que os de-
termi nisinos históricos
unilaterais que gover-
nam os acontecimentos.

Nem a marcha inven-
c í v e 1 ao comunismo.
Nem a permanência in-
definida dos militaris-
mos capitalistas. Nunca
devemos desesperar com
os continuismos, mesmo
senii-seculares como o do
salazarismo. Nem des-
crer da possibilidade de
reações sadias contra as
décadas de politica arbi-
traria. Nem mesmo da
confirmação do velho di-
tado de que há males
que vêm para o bem. Um
desses é a guerra. Nada
dc mais detestável de
que essa companheira
imemorial do pecado ori-
ginal da humanidade. E,
no entanto, é dela que
surgem freqüentemente
as revoluções mais sa-
dias ou duradouras. Os
casos mais recentes, de
Portugal e da Grécia,
ilustram a proverbial
sentença popular. Se não
fosse m as guerrilhas
africanas, não teria ha-
vido nem a queda do sa-
lazarismo, nem a con-
quista da liberdade imi-
nente pelos velhos terri-
tórios lusitanos, que ali-
men taram de carne viva,
durante todo o nosso
próprio regime colonial,
o que porventura ficou
de melhor no fundo de
nosso temperamento na-
cional: a bondade, a ter-
mira, a fidelidade, o des-
prendimento e até mes-
mo o amor da música e
da dança.

Se não fosse, por sua
vez, a iminência e mes-
mo o início de uma guer-
ra com a Turquia, nunca
teria passado pelos es-
treitos cérebros dos coro-
ncis gregos, introdutores
do calvinismo militaris-
ta na península ática, a
idéia da redemocratiza-
ção helénica. por sua iiii-
ciativa. Há cerca de :S0
anos um teólogo domini-
cano francês, o Padre
Ducatillon. publicou um
livro momentaneamente
j a m o s o c inteniporal-
mente verdadeiro: La

Guerre, Cette Révolu-
tion. O próprio medo da
guerra, cm nossos tristes
dias, é que nos está pre-
servando da T e r c e ir a
Guerra Universal e pro-
movendo as revoluções
da liberdade! É lamen-
tável que tenhamos che-
gado a um tal estado de
aceitação do irreparável,
a ponto de termos de es-
perar pelo pior dos ma-
les, para dele então reli-
rarmos o m e l li or dos
bens.

Por que não colocar-
mos então, com antecc-
dência, as nossas barbas
de molho, quando ardem
as dos vizinhos? Não dei-
xemos escapar, desperdi-
çados, os exemplos que
nos fornecem as restau-
rações democráticas na
Grécia e em Portugal.
Bem como a lição doloro-
sa da sangrenta tragédia
chilena. A própria vio-
lência é bifronte. Há ma-
les que vêm para o bem
e outros que vêm para o
mal. Recorrendo à vio-
lência mais brutal, os
chilenos liquidaram, de
modo sangrento, a mais
interessante, c m b or a
prematura, das experi-
èncias políticas moder-
nas: um socialismo eco-
nõmico apoiado na ma-
nutenção das liberdades
políticas. E lançaram os
germes de novos golpes
revolucionários sangren-
tos, tanto em seu país
como em toda a América
Latina.

Enquanto os portugue-
ses e os gregos, agindo
com muito mais inteli-
géncia, souberam distin-
guir, na própria violén-
cia, que é um mal bifron-
te, o resíduo de bem que
nele se contém. Em Por-
tugal, a guerra nas colo-
nias. Na Grécia, a guerra
em Chipre. E tanto ao
Oeste como a Leste desse
velho continente euro-
peu, jue continua a dar
lições de saoedona ao
nosso pretensioso conti-
nente americano, os pró-
prios militares, com a
força na mão, souberam
utilizá-la para a recon-
quista da liberdade e pos-
sivelmente da paz, se ti-
verem juízo... Não perca-
mos a esperança de que o
mesmo ocorra entre nós,
antes que o próprio povo
seja contaminado mor-
talmente pela paralisia
do servilismo. Se, até há
pouco. Portugal e Grécia
eram. para nós. exemplos
negativos, são hoje mode-
los a seguir.

I
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Colombianos Brasj} nã0 se decidiu sobre Cubaressionamp
por carvão

Mário Lúcio Fninhliii
Correspondente

Busotá — O projeto cie
convênio colombiano-brasi-
leiro sobre carvão e ferro
voltou a ser debatido no
Congresso colombiano, onde
os liberais, numa ofensiva
contra o documento, tentam
pressionar o Presidente Lo-
pez Michelsen a uma tomada
dc decisão.

O assunto permanecia em
.suspenso já havia dois me-
ses, desde que a Embaixada
brasileira em Bogotá revelou
que o Brasil admitiria a
participação do Grupo Andi-
no. Os liberais propõem a
reabertura das negociações
com o Brasil, a Corporação
Andina de Fomento, Ruma-
nia. Inglaterra e Polônia, em
busca de medidas internas
paxá prover a Colômbia de
matérias-primas.

CONVOCAÇÃO

Convocado pelo Congresso,
o Ministro de Minas, Eduar-
do dei Hierro Santa Cru/,
deverá expor nas próximas
horas a posição do Governo
colombiano, num momento
em que se abrem ao seu país
diversas alternativas: a Cor-
poração Andina de Fomento
se dispõe a financiar os es-
tudos de viabilidade técnica
o.econômica para a deliml-
tação das zonas de possível
exploração, no montante de
400 mil dólares (Cr$ 2 mi-
lhões 800 mili, enquanto
missões de cooperação téc-
nica da Inglaterra, Rumania
e Polônia oferecem a com-
plementação dos estudos já
iniciados e interrompidos ao
final do Governo Pastrana.
Os liberais, entretanto, que-
rem que a Colômbia realize
sozinha a primeira etapa.

A tese que os liberais le-
varão a Lopez Michelsen é
a de que. se não puder em-
preender o programa de es-
tudos com recursos próprios— teria de alocar 1 milhão
de dólares *Ci*S 7 milhõesI
se fos.se realizá-lo com o
Brasil — o Governo deveria
fazê-lo em bases mais eco-
nòmicas com a entidade an-
dina de desenvolvimento e
aqueles outros países. A.s
negociações com o Brasil,
entretanto, poderiam ser
mantidas em aberto, de for-
ma a possibilitar uma ten-
tativa de modificação dos
termos do documento ori-
ginal, ou mesmo de elabo-
ração de outro, prevendo a
entrada do Brasil após a
fase da delimitação das
áreas.

CONSEQÜÊNCIA

A ser aceita a tese dos
liberais por Lopez Michel-
sen, o convênio entre a Co-
lômbia e a Siderbrás ficaria
invalidado, pois os congres-
sistas pretendem também
que o Governo autorize a
compra de ferro à Venezue-
Ia, alegando que os custos
seriam mais adequados.

A movimentação no Con-
gresso colombiano pode,
ainda, relacionar-se com a
necessidade de o pais mon-
tar — e o Governo tem pia-
nos para isso — a sua pró-
pria indústria carboquimi-
ca. aproveitando refinos de
carvão. Como os restos de
carvão colombiano repre-
sentam 25% dos recursos
explorados e o projeto não
prevê a sua utilização, os
liberais acham que seria
prematuro negociar com o
Brasil, nas bases do proje-
to existente, sem examinar
as alternativas.

Assembléia
quer fechar
Borregaard

Porto Alegre iSucursal) —
A Assembléia Legislativa
aprovou na noite de ontem
por unanimidade projeto de
resolução propondo a sus-
pensão imediata das ativi-
dades da Indústria de Ce-
lulose Borregaard — res-
salvados os interesses dos
seus 2 mil 500 empregados
— a vigorar até que a em-
presa instale dispositivos
de controle da poluição
atmosférica e hídrica.

A Assembléia propôs ain-
da a nacionalização do con-
trole acionário da indústria,
a complemen tação das me-
didas para que se realize
aqui o acabamento final da
celulose e a revisão da po-
litica de zoneamento fio-
restai no Estado.

A manifestação da As-
sembléia coloca em situa-
cão constrangedora o Go-
verno do Estado, que. ten-
do o BNDE por fiador do
compromisso, celebrou um
acordo de cavalheiros com
dirigentes da Aktieselska-
pet Borregaard — que dc-
têm o controle das ações
com direito a voto da In-
dlistrla de Celulose Borre-
gaard - abrindo um prazo
de 18 meses para a solução
dos problemas de poluição
criados pela empresa.

Brasilia (Sucursal) — An
regressar de Assunção, ontem à
tarde, o Chanceler Azeredo da
Silveira afirmou que a posição
do Brasil quanto à proposta de
suspensão tio bloqueio econô-
mico a Cuba. ora em curso na
OEA, será decidido pelo Presi*-
dente da República, cabendo-
lhe apenas assessorá-lo nessa
decisão.

O Chanceler Silveira ne-
gou que o Presidente Geisel já
tenha aceito convite para par-
tieipar da reunião de Chefes cie
Estado Americanos, a se reali-
zar cm Caracas.

BANHEIRA INDESEJÁVEL

Ainda .na base aérea, onde
desembarcou às 14 horas, dc
um jato do Grupo de Trans-
portes da FAB, o Ministro das
Relações Exteriores disse ter
estranhado as notícias divul-
gadas no Brasil, durante sua
ausência, a respeito de uma ai-
teração das especificações téc-
nicas da barragem de Itaipu,
envolvendo a mudança de quo-
tas da obra. Considerou absur-
das tais versões e observo*
bem-humorado, que isso repre-

sentaria transformar a Ainéri-
ca do Sul, numa banheira, tal
a extensão das inundações pro-
voeadas.

PARCEIRO MAIS FORTE

O Ministro confessou estar
feliz por ter encerrado a fase
dos acordos e ingressado na fa-
se da execução do projeto de
Itaipu:

— A colaboração entre o
Brasil e o Paraguai — afirmou
— será cada vez mais franca e
leal. Verificamos nesta visita a
Assunção haver uma perfeita
coincidência de nossos pontos-
de-vista em assuntos bilaterais
e multilaterais. Pelo melhor
aproveitamento das suas rique-
zas, o Paraguai t c n d e a se
transformar num parceiro ca-
da vez mais forte, tendo sua
voz cada vez mais ativa. Ao
Brasil interessa que seus vizi-
nhos se tornem mais fortes.

O Ministro Azeredo da Sil-
veira desembarcou em Brasília
acompanhado do Chefe do De-
partamento Americano do Ita-

marati, Embaixador Espedito
de Freitas Resende, e do seu
oficial-de-gabinete, secretár
José Nogueira Filho. Ambos
participaram das conversações
havidas cm Assunção cl e s d c
segunda-feira.

Falando ainda sobre o pro-
blema de Cuba, o Chanceler
Silveira fez questão de ressal-
tar que o estabelecimento de
relações diplomáticas e econô-
micas é assunto que está afelo
à soberania de cada país e a de-
cisão de um organismo inter-
nacional não obrigará o Brasil
a adotar qualquer atitude con-
traria a seus próprios interes-
ses.

No caso, lembra o Ministro,
a resolução que obrigou os pai-
ses americanos a romperem re-
laçòes com Cuba e a participar
do bloqueio econômico, se for
agora reformado, ainda assim
não obrigará a nenhum des-
ses países a restabelecer seus
laços com o regime de Fidel
Castro. Isso ficará a critério de
cada um.

Grupo debate
reforma
penitenciária

Brasilia iSucursal! — A
atualização dos convênios
com os Estados para a cons-
trução de estabelecimentos
penais, a penitenciária mo-
delo. a reformulação da es-
trubura da dinâmica do
Conselho Penitenciário, a
superlotação das prisões, o
tratamento dos presos e os
projetos penitenciários es-
taduais serão debatidos, ho-
je. na reunião do Grupo de
Trabalho encarregado pelo
Ministro da Justiça, Sr. Ar-
mando Falcão, da Reforma
Penitenciária.

Criado em agosto, o gru-
po, presidido pelo professor
Cotrim Neto. pretende en-
tregar ao Ministro da Justi-
ça. o mais breve possível,
um panorama geral do sis-
tema penitenciário brasi-
leiro.

PUC» Próximos
Cursos

à
- ADMINISTRAÇÃO DE

TREINAMENTO

ANÁLISE ECONÔMICO
FINANCEIRA

SUPERVISOR DE
VENDEDORES
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- Horário 1S:-15 às 21:40
Informações de 8 àí 12 o tle 14 à* 18 hs.

NSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO t£ GERÊNCIA
Pontifícia Universidade Católica

Rua Marquês de Sao Vicente, 263 - Gávea
Tels.: 227-2388 - 287-3280 - 227-875-1

^

Telefone para

222-2316

e faça urna assinatura do

JORNAL DO BRASIL

DINHEIRO
CrS 3.768,00 para você comprar o que quiser e onde quiser,

Centro- Av. Rio Branco, 90- 1,0and. -Tel.*. 222-1964
Méier - R. Silva Rabelo. 10 - Ij. L. - Tels.*. 2-19-6655 - 249-2508

Tijuca - R. Sio. Afonso, 274 - Ij. ü - Tel..* 264-2700
Copacabana • Av. Copacabana, 647 - s/208 - Tel : 255-0418

Laigo do Machado - Ed. Condor, ij. 43 - Tel.: 265-2916

11 FOMENTO NACIONAL S.A.
CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
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RUA ANDRADE NEVES, 105

Esta rua é privilégio. Rua amável, amiga. Neste edifício dá gosto morar.
Este apartamento seu, único no andar, é de alto luxo, E mais ainda: tem o
toque bom e acolhedor das antigas casa tijucanas. É repouso, é paz, é
conforto. Veja bem... Salão, sala de jantar, quatro quartos, aquela suite...
Observe o acabamento impecável. Olhe os três banheiros sociais, azulejados
em cor até o teto. Uma satisfação para a dona de casa; cozinha de 13 m? e
dois quartos de empregada. E outra satisfação para marido e mulher: duas
vagas na garagem incluídas no preço! Você está no edifício Tour
Fontainebleau, numa rua de classe, num edifício de alta classe, num
apartamento de altíssima classe com pracinha e jardinzinho ao lado. Procure
ainda hoje a Sérgio Dourado para informações mais completas.

Área real de construção: 249,44 m2

/fl jj ¦*, i

ÍbÃnhoTOik*.

OGjiiy.

Incorporação e construção

BETON
Incorporadora S.A.

Empresa do Grupo
LU
Q<

t>ESSA

72
meses para pagar

Preço a partir de
Sinal 19.690,00
Escritura 20.000,00
Mensalidades  5.103,00
Chaves 51.030,00

Construção em 18 meses

OUARTO S. JAtJTAR

XIX

'COPA-COZINHA,

LIVING

A SERVIÇO r

O EMP.

Projeto: Slomo Wenkert arquitetura e Planejamento

0 Planejamento e Vendas

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

>

m
5)

Corretores de plantão de 8 às 22 horas no local: Andrade Neves, 105.
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O Jornal do Brasil e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico pro-
movem do dia 16 a 20 de setembro, no
Auditório do Banco Nacional da Habi-
tação, o Seminário Internacional de
Transportes com a presença de es-
pecialistas da ONU, Banco Mundial,
°rp'PTLiÃUNHTADl WW Ie cepal, alem de re- irnç&hKioiM dç
presentantes oficiais
do Japão, EUA, Repú- i
blica Federal da Ale-
manha, Grã Bretanha
e Brasil. _

Temário do Seminário Internacional deTransportes
Dia 16 - 2; feira
Os transportes e a integração
da América Latina.
09h 30min - I2h - Reunião do
Grupo de Trabalho
15h —Abertura pelo Governa-
dor do Estado da Guanabara.
Sr. Chagas Freitas
15h - 18h - Exposição do Sr.
Alberto Calvo, do Instituto para
Integração da America Latina.
Exposição cio Si. Nestor Voga
-Moreno, Subgerente cie lute-
gração do Banco Intet americano
de Desenvolvimento.
Ministro Convidado: General Dir-
ceu de Araújo Nogueira, dos
Transportes.

Dia 17 - 3; feira
As hidrovias e os sistemas de
transporte inter-modal.
09h 30min - 12h - Reunião do
Grupo de Tiabalho.
I5h-I8h- Exposição do Sr.
Stanley G. Sturníev, Cheio do
Setor de Ttansportes do Otga-
nismo das Nações Unidas pata
Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD).
Exposição do Sr. Hans Wabeok
Conselheiro cie Ttansportes da
Divisão de Recursos e Trans-
portes das Nações Unidas.
Ministro Convidado: Economista
Mario Henrique Simonsen, da
Fazenda

Dia 18 - 4; feira
Urbanizaçãoesistemas de trans:
portes no Brasil, na América La-
tina e no mundo.
09h 30min - I2h - Reunião do
Gtupo de Tiabalho.
I5h - 18h - Exposição cio Sr.
José A Bronfmann, Ditelor Re-
gional do Banco Mundial para
a América Latina.
Exposição do Sr. Robert T. Btown.
Chefe da Divisão de Transpor-
tes e Comunicações da Comis-
são Econômica pata a América
Latina (CEPAL).
Ministro Convidado:Shigeak'Ueki.
das Minas e Energia

Dia 19 - 5.* feira
O transporte rodoviário, urbani-
zação e crise do petróleo.
09h 30min - 12h - Reunião do
Grupo de Tiabalho.
15h - I8h - Exposição do Sr.
Erwin Gleissner, Conselheiro cio
Ministério dos Transportes da
RFA
Exposição do Sr. W. Leutzbach,
Professor da Universidade cie
Kailsruhe(RFA).
Ministro Convidado: Engenheiro-
-agrônomo Alysson Paulinelli,
da Agricultura

Dia 20 - 6: feira
O transporte ferroviário, urbani-
zação e crise do petróleo.
09h 30min - I2h - Reunião do
Gtupo de Trabalho.
I5h - I8h - Exposição do Sr,
Kenkoti Misaka Diretor do es-
ctitório da Japan National Rail-
ways, em Nova York
Exposição do Sr. H. G. Foílenfant,
Presidente da Mott HayAnderson,
de Londres.
Exposição do Sr. D, T. Routh,
Assistente de Planejamento Ur-
bano e Transportes de Passa-
geiros de Londres.
Ministro Convidado: Economista
João Paulo dos Reis Velloso,
oo Planejamento.

3 j k_
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expurgo
Buenos Aires lAP-UPI-ANSA-JB) — "A Uni-

versidade vive em desordem e o Governo eslá dis-
posto a saneá-la", advertiu o Ministro da Educa-
cão Oscar Ivanissevich idireita peronista), depois
de criticar duramente os grupos políticos estudan-
tis que ocupam diversas faculdades de Buenos Ai-
re.s [jara impedir qualquer mudança na político
educacional traçada pelo ex-Presidente Hector
Cam.pora.

Esia é a primeira vez que o Ministro da Edu-
cação, cuja nomeação recente foi causa dos pro-
testas do.s universitárias, adverte claramente con-
tra a atuação do.s centros acadêmicos, que na ler-
ça-feira promoveram uniu manifestação de rua em
apoio aos montoneros, braço armado da Juvcntit-
cie Peronista de esquerda.

ROMPIMENTO
Ontem, entretanto, os centros acadêmicos das

facilidades de Farmácia, Matemática. Ciências Eco-
nòmicas. Medicina e Odontologia aprovaram um
documento pelo qual protestam contra a reprps-
são da direita, "que quer fechar a Universidade", e
o sectarismo da extrema-esquerda", que dificulta
o diálogo".

O documento foi aprovado por setores de ten-
ciência comunista, radicais (UCR1 e peronistas do
grupo Lealtad, que .se separou dos montoneros e
representa um rompimento com a esquerda poro-
nista.

O conflito entre universitários e Governo vem
se agravando desde a gestão do falecido Presidente
Juan Domingo Peron. que substituiu os dirigentes
esquerdistas da Universidade de Buenos Aires, a
maior do pais, escolhidos pelo ex-Prosidcnte Hector
Cam porá.

Contudo, até antes dc sua morte, o.s reitores e
diretores das faculdades, algumas ainda ligados a
esquerda e outros moderados, conseguiram o diálogo
com o.s universitários. 70'; da esquerda.

A situação se deteriorou no mês passado, com
a substituição de Jorge Taiana, moderado, por Os-
car Ivanissevich. de 7!' anos, ligado à direita, no
Ministério da Educação. Seguiu-se a ocupação da.s
faculdades pelos universitários, para impedir a
troca do atual Reitor. Raul Laguzzi.

A universidade é o último reduto cia esquerda,
que chegou a ocupar importantes postos na admi-
nistraeão Campora. Pouco a pouco, entretanto. Go-
vernadores esquerdistas como Obregon Cano íCór-
doba i; dirigentes sindicais, como René Salamanca,
e outros foram sendo substituídos por politicos
moderados ou direitistas.

Ate agora a Presidenta Maria Esteia Martinez
de Peron parece ter evitado um confronto direto
com o.s universitários. Oscar Ivanissevich, inclusive,
chegou a dizer na semana passada que de maneira
alguma se usaria da força para desalojar o.s es-
tudantes.

Depois da manifestação de terça-feira, conlu-
do. na qual os universitários peronistas de esquer-
cia apoiaram publicamente os grupos clandestinos,
Oscar Ivanissevich deu mostras cie que "a paclên-
cia esta-se esgotando". Segundo ele, as 25 factikla-
cies do Governo já gastaram 'i bilhões 500 milhões
de pesos novos (CrS 2 bilhões 4S0 milhões> e apre-
sentaram uma porcentagem de fracassos de cerca
de 94%. Só seis estudantes do.s 100 inscritos no pri-
meiro ano concluíram o curso.

Líder .sindical é
morto em Córdoba

Buenos Aires lUPI-AFP-ANSA-JB) — Mais um
crime político na Argentina: ontem, foi encontrado
o corpo de Alfredo Curuchet. de 28 anos, assessor
do Sindicato dos Mecânicos e Afins (Smatai de
Córdoba e conhecido defensor de lideres sindicais
da esquerda.

Com as mãos amarradas às costas e sinais de ti-
ros de metralhadora e fuzil, ele foi achado na loca-
lidade de Beddar. na Zona Norte de Buenos Aires.
A morte de Curuchet eleva a 30 o total de crimes
políticos na Argentina em quase um ano. conse-
quência da luta interna do movimento peronista.

Há três anos Curuchet foi advogado dos sindi-
e.atos classistas (marxistas) de Córdoba. dissolvidos
pelo Governo militar. Atualmente era assessor da
filial da Smata de Córdoba. cujos dirigentes esque.--
distas foram expulsos no mês passado pela direção
nacional, devido ao conflito com a empresa auto-
mobili.stica Ika-Renault.

Apesar de sua expulsão, estes dirigentes conti-
miam dirigindo o sindicato cordobè.s, mantendo os
operários da Ika-Renault uma operação-tartartiga
por aumentos salariais.

Três crianças ficaram feridas ao explodir uma
bomba em uma praça de Buenos Aires.

O jornal Alayoria revelou ontem que um impor-
tante contrabando de armas leves foi apreendido
pelas autoridades nos porões do cargueiro britânico
líosenlmck. .Segundo o matutino, há suspeitas de
que estas armas destinavam-se á subversão.

c
^

MiiiliifííP são
mais populares

Nova Iorque i A P- U PI-
JR A revista Carta dr
Vision prevê cpte para man-
ter o Governo nas mãos do.s
peronistas a Presidenta Ma-
ria Esteia fera que comba-
ter o desequilíbrio econõmi-
co da Argentina, '-especial-
mente porque as Forças Ar-
macias, até lia pouco tempo
com um baixo conceito de
popularidade, conseguiram
novamente um lugar privi-
legiado."

A publicação acredita que
as Forças Armadas possível-
mente algum dia ocuparão
todo o cenário c atribui "a
conquista de um lugar de
destaque no Governo cia Se-
nhora Peron a sua vitoriosa
luta contra o terrorismo."

DIFICULDADES

"A.s companhias que ope-
rani na Argentina se vêem.
entre o fogo cruzado do
campo político c econômico.
Enfrentam dificuldades até
para formular planos a mé-
dio prazo c uma. atitude de
espera eslá rendendo bem
poucos frutos", explica a re-
vista.

Acrescenta que muitos se-
tores importantes e s t â o
perdendo terreno: a pro-
dução dr> tratores e tico la-
minado por exemplo, bai-
xou em relação :t 1973; a in-
fiação corre a ritmo mais
veloz que o esperado; quase
todas a.s empresas ti firmam
que enfrentam graves pro-
blemas de abastecimento e
atribuem a escassez princi-
palmente ao plano lançado
polo Governo para confio-
lar os preços.

Em Buenos Aires, um cli-
rigente d a Confederação
Industrial Argentina des-
creve como "angustiosa" a
aluai situação de fabricas
de veículos, em consequên-
cia cias greves e conflitos
trabalhistas, e afirmou que
a falta de abastecimento de
autopeças provocará a pa-ralisação de muitas fábri-
cas.

Montevidéu
proíbe notícia
política

Montevidéu i UPI-JB) •—
O Governo uruguaio reafir-
mou aos jornais e às emis-
soras de radio e televisão
que estão absolutamente
proibidos de divulgar noti-
cias políticas.

A censura á Imprensa vi-
gora desde 21 de junho cio
ano passado, quando o Pre-
sidente Juan Maria Borda-
berry assumiu poderes ex-
traordinários. após decretar
a dissolução das duas cama-
ras legislativas.

No último dia primeiro,
doi.s jornais de Montevidéu
publicaram uma caria aber-
Ia endereçada ao Governo
por mais de 100 políticos e
profissionais, solicitando o
pleno funcionamento cios
Partidos políticos. Três dias
depois, Bordaberry fez um
discurso rejeitando radical-
mente a proposição.

sfe número comprova mais
uma vez que a Haspa dá dinheiro:

cem milhões em depósitos.

A I lasp;i está comemorando os
últimos resultados que a su;i
caderneta dc poupança conseguiu
em captação dc depósitos.
100 milhões, que número lindo!

1 l.í nove meses tínhamos
apenas metade disto. Mas as
pessoas descobriram que o nome
I laspa dá dinheiro: 69o dc juros,

correção mondaria, dedução do
imposto de renda e,o queémaií
importante, com a garantia
do Governo Federal, através do
Banco Nacional da I labitação.

1£ como ganhar dinheiro é
doença que pega, uns [oram
contando aos outros: Haspa dá
dinheiro!!!

Resultado: em nove meses
aumentamos em 1 \W6o número
de elieilies. dobramos os nossos
depósitos c continuamos
crescendo.

Também não é para menos.
< i un 65.000 clientes contentes nós
lemos ,i melhorpropagand,
do mundo.

HASPA \ IhIaIs p|a| /

"'"-• '¦'' GaclènietaclePoupímçíi >—¦"

\
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O Jornal do Brasil e o Banco Nacional
de Desenvojvimènto Econômico pro-
movem do dia 16 a 20 de setembro, no
Auditório do Banco Nacional da Habi-
taçãòi o Seminário Internacional de
Transportes;: comyè presença de es-
peçialj.stas da ONU, Banco Mundial,

f'g*^;"NfAD| «imp'.-'!'e CEPA., além de re- ifiTQnhCiaihL D€
presentantes oficiais
do Japão, EUA, Repú- <
blica Federal da Ale-
manha, Grã Bretanha
e Brasil. •'•>

Temário do Seminário Internacional de Transportes
Dia 16 - 2; feira
Os transportes e a integração
da América Latina.

09h 30min - I2h - Reunião do
Grupo de Trabalho
15h - Abertuia pelo Governa-
dor do Estado da Guanabara,
Sr. Chagas Freitas
15h - I8h - Exposição do Sr.
Alberto Calvo, do Instituto para
Integração da América Latina.
Exposição do Sr. Nestor Vega
-Moreno, Subgerente cie Inte-
gração do Banco Interarnencano
de Desenvolvimento.
Ministro Convidado: General Dir-
ceu de Ataujo Nogueira, dos
Transportes.

Dia 17 - 3: feira
As hidrovias e os sistemas de
transporte inter-modal.
09h 30mm - 12h - Reunião do
Grupo de Trabalho.
I5h - I8h - Exposição do Sr.
Stanley G. Sturmev. Chefe do
Setor de Transportes do Orga-
nismo das Nações Unidas para
Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD).
Exposição do Sr Hans Wabeck.
Conselheiro de Transportes da
Divisão de Recursos e Trans-
portes das Nações Unidas.
Ministro Convidado: Economista
Mario Henrique Simonsen, da
Fazenda

Dia 18 - 4: feira
Urbanizaçãoesistemas de trans-
portes no Brasil, na America La-
tina e no mundo.
09h 30min - I2h - Reunião rio
Gtupo de Trabalho.
I5h - I8h - Exposição do Sr.
José A Bronfmann, Diretor Re-
gional do Banco Mundial para
a América Latina
E iposiçào do Sr. Robert T. Brown,
Chefe da Divisão de Transpor-
tes e Comunicações da Comis-
são Econômica para a América
Latina (CEPAL).
Ministro Convidado: Shigeaki Ueki.
das Minas e Energia

Dia 19 - 5. feira
O transporte rodoviário, urbani-
zação e crise do petróleo.
09h 30mm - 12h - Reunião do
Grupo de Trabalho.
I5h - I8h - Exposição do Sr.
Erwm Gleissner, Conselheiro do
Ministério dos Transportes da
RFA
Exposição do Sr. W. Leutzbach,
Professor cia Universidade cie
Karlsruhe (RFA).
Ministro Convidado: Engenheiro
-agrônomo Alysson Paulinelli.
da Agricultura

Dia 20 - 6í feira
O transporte ferroviário, urbani-
zação e crise do petróleo.
09h 30mm - I2h - Reunião do
Gtupo de Trabalho.
lõh - I8h - Exposição do Sr.
Kenkou Misaka Diretor do es-
entorto da Japan National Rail-
vvays. em Nova York
Exposição do Sr. H. G. Foilenfant,
Presidente da Mott Hay Anderson,
de Londres.
Exposição ao Sr. D. T. Routh,
Assistente de Planeiamento Ur-
bano e Transportes cie Passa-
geiros de Londres.
Ministro Convidado: Economista
João Paulo dos Reis Velloso.
do Planejamento.

JORNAL DO BRASIL DElft

Buenos Aires anuncia
expurgo universitário

Buenos Aires iAP-UPI-ANSA-JBi "A Uni-
versidacle vive em desordem e o Governo está dis-
posto a saneá-la", advertiu o Ministro da Educa-
ção Oscar Ivanissevich (direita peronista i. depois
cie criticar duramente os grupos políticos estudan-
ti.s que ocupam diversas faculdades de Buenos Ai-
res para impedir qualquer mudança na políticaeducacional traçada pelo ex-Presidentc Hector
Cam porá.

Esta e a primeira vez que o Ministro da Edu-
cação, cuja nomeação recente foi causa rios pro-testos do.s universitários, adverte claramente con-
tra a atuação do.s centros acadêmicos, que na ter-
ça-feira promoveram uma manifestação de rua em
apoio aos montoncros, braço armário da Juvcntu-
cie Peronista cie esquerda.

ROMPIMENTO

Ontem, entretanto, os centras acadêmicos da.s
faculdades clc Farmácia. Matemática. Ciências Eco-
nõmicas, Medicina e Odontologia aprovaram um
documento pelo qual protestam contra a repres-
são ria direita, "que quer fechar a Universidade", e
o .sectarismo ria extrema-esquerda", que dificulta
o diálogo".

O documento foi aprovado por setores de ten-
ciência comunista, radicais (UCRi e peronistas do
grupo Lcaltad, que se separou dos montoncros e
representa um rompimento com a esquerda pero-nista.

O conflito entre universitários e Governo vem
se agravando desde a gestão do falecido Presidente
.Juan Domingo Peron. que substituiu os dirigentes
esquerdistas da Universidade de Buenos Aires, a
maior rio país, escolhidos pelo ex-Presidente Hector
Cam porá.

Contudo, até antes de sua morte, o.s reitores e
diretores das faculdades, algumas ainda ligados a
esquerda e outros moderados, conseguiram o diálogo
com os universitários, 70', da esquerda.

A situação se deteriorou no mes passado, com
a substituição de Jorge Taiana, moderado, por Os-
car Ivanissevich, de 79 anos, ligado á direita, no
Ministério da Educação. Seguiu-se a ocupação das
faculdades pelos universitários, para impedir a
troca do atual Reitor. Raul Laguzzi.

A universidade é o último reduto cia esquerda.
que chegou a ocupar importantes postos na admi-
nistração Campora. Pouco a pouco, entretanto. Go-
vernadores esquerdistas como Obregón Cano iCór-
dobai; dirigentes sindicais. coi>o René Salamanca.
e outros foram sendo substituídos por político.-
moderados ou direitistas.

Depois da manifestação de terça-feira, contu-
do, na qual os universitários peronistas cie esquer-
da apoiaram publicamente os grupos clandestinos.
Oscar Ivanissevich deu mostras de que "a paciên-
cia está-se esgotando". Segundo ele. as 25 faculda-
des do Governo já gastaram 3 bilhões 500 milhões
de pesos novos iCrS 2 bilhões 450 milhões) e apre-
sentaram uma porcentagem de fracassos cie cerca
de 94%. Só seis estudantes do.s 100 inscritos no pri-
meiro ano concluíram o curso.

A policia libertou ontem 341 estudantes presos
na segunda-feira passada durante incidentes dc rua
na zona central de Buenos Aires. Outros 27 estu-
dantes com antecedentes policiais deverão cumprir
30 dias de prisão. O.s incidentes ocorreram quando
a policia impediu a realização dc uma manifesta-
ção de apoio ao Reitor Raul Laguzzi.
PRIMEIRO-MINISTRO

O Presidente da Câmara dos Deputados cia Ar-
gentina, Raul Lastiri, desmentiu ontem que o Go-
verno esteja estudando a possibilidade de criar o
cargo de Primeiro-Ministro e disse que a Presidèn-
ta Maria Esteia Martinez de Peron esta satisfeita
com o trabalho do Poder Legislativo.

Maria Esteia presidiu uma reunião com 107 le-
gisladores pertencentes ao Movimento Justicialista.
na qual pediu a colaboração do Congresso com o
Poder Executivo.

Lidei- sindical é
morto em Córdoba

Buenos Aires (UPI-AFP-ANSA-JBl — Mais um
crime político na Argentina: ontem, foi encontrado
o corpo de Alfredo Curuchet. de 34 anos. advogado
do Sindicato dos Mecânicos e Afins íSmata) de
Córdoba e conhecido defensor de líderes sindicais
da esquerda.

Com as mãos amarradas ás costas e sinais cie ti-
ros de metralhadora e fuzil, ele foi achado na loca-
lidade de Beddar. na Zona Norte de Buenos Aires.
A morte de Curuchet eleva a 5t3 o total de crimes
politicos na Argentina em quase um ano. conse-
quência da luta interna do movimento peronista.

Há três anos Curuchet foi advogado dos sindi-
catos classi.stas (marxistas) de Córdoba. dissolvidos
pelo Governo militar. Atualmente era assessor da
filial da Smata de Córdoba,

Milhares são
mais populares

Nova loniite i A P- U P I-
JBi A revista Carta tle
Vision prevê que puni man-
ter o Governo nas mãos dos
peronistas a Presidenta Ma-
ria Esteia terá que combu-
ler o desequilíbrio económi-
co ria Are, 'ntina. "especial-
mente porque as Porcas Ar-
macias, ale há pouco tempo
com um baixo conceito cie
popularidade, conseguiram
novamente um lugar privi-
legiado."

A publicação acredita que
as Forças Armadas possível-
mente algur- dia ocuparão
todo o cenário e atribui "a
conquista de um lugar cie
destaque no Governo da Sc-
nhora Peron á sua vitoriosa
lula contra o terrorismo."

DIFICULDADES

"As companhias que ope-
ram na Argentina se vem
entre o fogo cruzado rio
campo político e econômico.
Enfrentam dificuldades até
para formular planos a me-
dio prazo c uma ai ilude dc
espera está rendendo bem
poucos frutos", explica a re-
vista.

Acrescenta que muitos se-
tores importantes estão
perdendo terreno: a pro-
dução dc tratores e aço la-
minado por exemplo, bai-
xou em relação a 1973; a In-
fiação corre a ritmo mai.s
veloz que o esperado; quase
todas as empresas afirmam
que enfrentam graves pro-
blemas de abastecimento e
atribuem a escassez princi-
palmentc ao plano lançado
pelo Governo para contro-
lar o.s preços.

Em Buenos Aires, um cü-
rigente d a Con federação
Industrial Argen.ina des-
creve como "angustiosa" a
atual situação clc fábricas
dc veículos, em consequén-
cia das greves e conflitos
trabalhistas, e afirmou quea falta de abastecimento de
autopeças provocará a pa-ralisacão de muitas fábri-
cas.

Wo/ilevidé,Li

proíbe notícia
política

Montevidéu íUPI-JBl -
O Governo uruguaio reafir-
mou aos jornais e ás emis-
soras de rádio e televisão
que estão absolutamente
proibidos cie divulgar nofi-
cias políticas.

A censura á imprensa vi-
gora desde 27 cie junho do
ano passado, quando o Pre-
sidente Juan Maria Borda-
berry assumiu poderes ex-
traordinários. após decretar
a dissolução das duas cama-
ras legislativas.

No último ciia primeiro.
dois jornais cie Montevidéu
publicaram uma carta aber-
ta endereçada ao Governo
por mais de 100 políticos e
profissionais, solicitando o
pleno funcionamento do.s
Partidos politicos. Três dias
depois, Bordaberry fez um
discurso rejeitando radical-
mente a proposição.

Este numero comprova mais
uma vez que a Haspa dá dinheiro:

cem milhões em depósitos.

A Haspa está cotnemonindo os
últimos resultados que a sua
caderneta de poupança consegiiiu
em captação de depósitos.
100 milhões, que número lindo!

Há nove meses tínhamos
apenas metade disto. Mas as
pessoas descobriram que o nome
Haspa d .dinheiro: 696de juros,

correrão monetária, dedução do
imposto de renda e, o que é mais
importante, com a garantia
do Governo Federal, através do
Banco Nacional da Habitação.

V. como ganhar dinheiro c
doença que pega, uns foram
contando aos outros: Haspa dá
dinheiro!!!

Resultado: em nove meses
aumentamos em 110% o número
de clientes, dobramos os nossos
depósitos c continuamos
crescendo.

Também não é paia menos.
tiiiii 6.5.000 clientes contentes nos
lemos a melhor propagand
do mundo.

HASPA
Caderneta dc Poupança

V IhIaIsIpIaI i
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Cipriotas
iniciam troca
de feridos

Londres. Moscou, Nlcósia
AP-AFP-UFI-JB) — Em
sua segunda reunião, o.s li-
deres das comunidades gre-co e turco-clpriota, Glafkos
Clerides e Rault Denktash,
.concordaram ontem em li-
.bertar todos os prisioneiros
ele guerra dc menos de 18
anos, o.s feridos, e professo-res e alunos de universida-
des estrangeiras em Chipre.

Porta-voz cias Nações Uni-
das informou, ao fim do en-
contro entre os dois lideres,
que a data para a liber-
tação será fixada na próxl-ma reunião, amanhã, àsllh (locais!, no Hotel LedraPalace de Nicósla. Também

. as pessoas idosas s e r â otransferidas a hospitais desuas respectivas comunida-
des. Segundo a Cruz Verme-
Lha, há 5 mil 666 prisionei-ros de guerra em Chipre.

DIPLOMACIA

O Vic-e-Ministro do Exte-rior soviético, Leonid Ily-
chev, partiu ontem de Mos-cou rumo a Ancara, primei-ra etapa de uma viagem que
prosseguirá com e.scalas-cm
Chipre e Grécia. O Krem-
lim não anunciou oficia!-
mente a viagem, mas a lm-
prensa soviética classificou
a situação em Chipre comotensa e difícil, insistindo na
proposta para uma confe-rência internacional sobre ac rise cipriota, organizada
pelas Nações Unidas.

Em Londres, o Chanceler
James Callaghan entrevis-
tou-se com o Arcebispo Ma-karios, informando-o que oGoverno Britânico conside-ra que a.s negociações entre
os dirigentes das comunida-
des greco e turco-clprlotas"oferecem a melhor pers-pecliva imediata" para uma
solução do problema.

Liberais
oferecem
coalizão

Briffhfon, Inalai e r r a(UPI-JB) — O lider do Par-
tido Liberal ria Inglaterra
Jcremy Thorpe, declarou
que o.s liberais estão dispôs-tos a participar de um Go-verno de unidade nacional
ao lado de trabalhistas econservadores, se a crise
econômica que o pais atra-
vossa "adquirir caracteristi-
cas catastróficas."

A coalizão, por tempo de-terminado, se condicionaria
á criação de um programanntiinflacionário mulfipar-
tidário. Em seu discurso na
convenção anual dos libe-
rais, Thorpe afirmou ante
1 mil e 500 delegados que asituação econômica da In-
glaterra "é a mais ameaça-
dot-a desde a grande crise
de 1931."

PROPOSTAS
"Qualquer 

proposta d o
P r i m e iro-Ministro traba-
lhista, Harold Wilson, ou do
conservador Edward Heath
•será ouvida pelos liberais",
explicou o lider da terceira
força politica da Inglaterra.
Há possibilidade de as
eleições g e r ;> i s esperadas
para 10 de outubro próximoterminarem sem um vence-
dor, como ocorreu em teve-
reiro passado, quando ne-
nhum Partido conseguiu
maioria decisiva.

Wilson espera que nas
eleições os trabalhistas con-
sigam a maioria necessária
para governar com facilida-
de, recebendo um mandato
de cinco anos no qual pode-rá executar um programa
puramente trabalhista.

Quando Thorpe apresen-
tou sua proposta, alguns li-
ber ais insatisfeitos grita-ram "traidor." A organi-
zação cios jovens liberais, detendência esquerdista, ma-nifestou sua oposição a umGoverno multipartídário.

INTERNACIONAL - 9

Ministros
"vêem 

aviões cm
[Washington
7 Washington (UPI-JB) —
--Os Ministros da Defesa da?Bélgica, Dinamarca, Holan-
-da e Noruega chegaram on-'tem aos Estados Unidos, pa-"ra negociar a compra de-novos aviões de combate-que substituirão os obsole-

. ~tosF-104 
(Starfighter).

. „ Esses quatro paises ciaOTAN (Organização do
^Tratado do Atlântico Nor-
-te» estão negociando tam-"bem com a França, que lhes
..^oferece seu mais recente
_ modelo, o Mirage P-l M-53,
J> qual, aparentemente, está-em pé de igualdade no pia-
.no técnico com o Cobra(YF-17). da companhia nor-
tc-americana Northrop.

exército restabelece
a calma em Moçambique

Lourenço Marques, Beira e Lisboa(ANSA-UPI-APP-AP-JB) - Reforços doExercito português chegaram a Lottren-
ço Marques, procedentes de Nampula, cunidades especiais de comando foramorganizadas para restabelecer a ordemna Capital moçambioana, que ontem àtarde estava em calma e praticamentedeserta. O ambiente, contudo, ainda étenso e temem-se novos distúrbios.

O Secretário dc Saúde de Mücambi-
que, Antônio Paulino, informou que du-rante os incidentes ocorridos terça-feira
e ontem pela manhã em Lourenço Alar-
quês, 47 pessoas morreram e outras 400ficaram feridas, 171 gravemente. A Rá-dio Clube pediu á população para Je-var alimentos ao hospital da cidade eemprestar veículos para que eles sirvamde ambulâncias.
OS DISTÚRBIOS

Ontem pela manhã, choques entrebrancos e negros ainda se verificaram
e alguns atos de pilhagem não pude-ram ser evitados, enquanto tiroteios es-
porádieo.s eram ouvidos nos bairros afri-canos que circundam Lourenço Marques.

As 13 horas locais, o Governo dePortugal publicou seu 10° comunicado
relativo á situação em Moçambique:"1. A situação continua'delicada emLourenço Marques, porque fica extrema-mente difícil para as forcas de ordemevitar o nascimento de conflitos quecontinuam se produzindo com frcquèn-cia em diversos lugares;

2. Não foi possível até o momentoestabelecer o número de vitimas porquetodas as forças disponíveis estão ocupa-das em ações de segurança;
3. Uma companhia cie comandos eduas de caçadores, procedentes do Nor-te, chegaram esta manhã por via aéreaa Capital moçambicana e se espera achegada de novos contingentes mili-tares:
4. O problema da alimentação da

população, sobretudo africana, começa ase colocar, em virtude da situação de'de-.sorriem reinante na cdiacle, que provocadificuldades no abastecimento.
O último comunicado das Forcas Ar-macias anunciava, finalmente, que astropas "se viam obrigadas a responder

aos atos criminosos", e advertia n popa-lação contra noticias alarmistas, desti-nadas a semear pânico, instando-a a re-
gressar a suas casas.

A Rádio Clube de Moçambique, ao
mesmo tempo, repetia incessantes ape-los: "Negros e brancos, voltem para suascasas". "Cidadãos rios arredores de Lou-
renço Marques, permaneçam longe riacidade", "Depois de vários anos de guer-ra, de sofrimentos e de mortes, chegou a
hora da reconciliação".

Ainda solicitava aos motoristas paraevacuarem rapidamente as vias de aces-
so ao hospital e pedia ambulâncias,
veículos com alto-falantes e médicos.

A tarde, a calma voltou à cidade, de-
pois que fuzileiros da Marinha, camufla-
dos. isolaram áreas inteiras do setor po-bre rie Lourenço Marques. Soldados comboinas vermelhas patrulhavam a Capi-
tal em jipes e veículos blindados.

Moçambique permanecia, contudo,
incomunicável, mas as autoridades mili-
tares informaram que a distribuição dc
energia elétrica já foi restabelecida e queestava se fazendo tudo o que era pos-sivel para apressar a distribuição rie vi-
veres á população.

O Contra-Almirante Victor Crespo,
novo Alto Comissário cie Portugal no
território, chegou ã Capital moçambica-
na, menos rie 12 horas depois de pres-tar juramento parti o cargo, na presen-ca rio Presidente Spínola.

O aeroporto continuava fechado ao
tráfego civil. E os estabelecimentos co-
merciais e escritórios permaneciam fe-
eliarios.

Centenas rio portugueses deixaram o
território, procurando refúgio na África
do Sul. A Associação dc Imprensa sul-
africana revelou que residentes portu-
gueses do país conferenciaram com o
Secretário de Saúde de Moçambique, a
respeito rio envio de medicamentos de
emergência ao território.

O jornal rie Lisboa O Século infor-
mou que o.s líderes ria revolta branca
que desencadeou os distúrbios, fugiram
para a África rio Sul ou Rodé.sia. Ao queparece, o movimento rebelde esgotou
suas forças.

Domingo passado, o Movimento pró-Moçambique Libre (MML) se apoderou
da emissora de rádio da Capital mocam-
bicana, em protesto ao acordo de Lusaka
que concede independência ao território
a 25 de julho de 1975 e estabelece a for-mação de um Governo orovi.sório riomi-
nado pela Frelimo.

O MML conseguiu certo apoio atra-vés dc transmissões de rádio durante trêsdias, antes de se entregar, terça-feira,
quando a mensagem em código "cockc-
rei, eockerel, ao amanhecei- se rompeu"saiu cio ar.

Acredita-se que este foi o sinal paraque a força rie 2 mi! e 500 homens riaFrente de Libertação de Moçambique cie-tivesse sua marcha sobre a Capital.
EM BEIRA

Em Beira, segunda cidade de Mo-
çambique, após quatro dias de tensão echoques entre soldados portugueses ecolonos brancos, que causaram um mortoe 25 feridos, cinco deles graves, a situa-
ção se normalizou. " .

Alguns destacamentos de soldadosvigiam pontos estratégicos cia cidademas a maior parte da.s unidades regres-saram a seus quartéis, bancos e escrito-rios reabriram suas portas.

Atenas se retira
de Comitê na OTAN

Bruxelas (AFP-JB} — A
Grécia retirou-se ontem rio
Comitê rios Planos cie Dele-
sa da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte
(OTAN), anunciou o Chan-
celer grego, George Mavros.

A declaração foi feita de-
pois cie uma entrevista rie
mais de 00 minutos entre

Mavros e o Seeretário-Geral
ria OTAN, Joseph Luns. O
Chanceler disse ainda que,
diariamente, um novo passo
está sendo dado para a
completa retirada da Gré-
cia rias instituições milita-
res da OTAN. E a retirada
— precisou -— deverá ocor-
rer antes do fim do ano.
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FLNA não aceita acordo
Lisboa iAP-JB i — O Comando rio

Exército português em Luanda revelou
que a Frente Nacional de Libertação deAngola (FNLA) não tomou conhecimen-
to do acordo tácito de trégua entre asforças de Portugal c as organizações
guerrilheiras, e continua atacando noNorte do país, já tendo causado 18 mor-
tes e 19 feridos.

Grupos da FNLA vêm atacando ai-cleias, granjas e vciculos. matando ope-
rários africanos e seqüestrando mulhe-
res. O Movimento Popular pela Liberta-
ção rie Angola (MPLAi, contudo, respei-
ta o cessar-fogo, e informou que um ata-

que realizado em Ninria foi consequên-
cia da iniciativa privada rie amotinados
ja capturados e castigados.

A rivalidade entre a FNLA e o MPLA
tem bloqueado as gestões tendentes aobter um acordo de independência namaior e mais rica colônia portuguesa. Aimprensa de Lisboa afirma que o chefeda FNLA, Holden Roberto, consideradosimpatizante rios Estados Unidos, mas
que conta com o apoio de Pequim, rie-clarou em Kinshasa que Portugal é quembloqueia um acordo para favorecer oMPLA.
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Existe um veículo ^
que anda em duas,quatro;

oito ou vinte rodas;
sobre asfalto, trilhos,

água ou ar.
Possui asas

em delta,guilha
aerodinâmica, '

transmissão
automática

e velocidade
supersônica.
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Você precisa conhecer
este veículo total.

Este veículo é o transporte mundial.
Rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo.

OBrasil S.A. número 3 é a mais completa
publicação sobre transporte jamais

feita no Brasil. Ela conta com o
depoimento de especialistas de vários

países do mundo e de técnicos de
organismos internacionais ligados ao setor.
Metrô, sim ou não? Quais as soluções
para os transportes de massa? Como
transportar mais gente e mais carga por

menos e com menor poluição?': Rodovias,ferro-
vias ou hidro-

vias?
E a crise do

petróleo?
As respostas a
estas e muitas

outras perguntas
estão no Brasil S.A. -

ansportes, uma edição JB.
Conheça o veiculo total.

Brasil S. A.
Transportes.

! Brasil S. A. m:
rr«uis88rtes'.»

^~.©' • ^•vv""* *3

Já nas bancas.
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Informe JB
.Silveira e Sakkaf

As coisas óbvias acabam sendo se-
cretas.

Ilá uma semana, os Chanceleres
Azeredo da Silveira c Ornar cl Sakkaf
assinaram cm Brasília um comunica-
do conjunto no qual o item nove dizia
que eles "aprovavam -diretrizes gerais
para a redação de acordos dc coope-
ração entre a Arábia Saudita e, o
Brasil".

Essa pequena frase, habilmente
adocicada pela linguagem do protoco-
Io é a jre.sla pela qual se pode ver o
que realmente ficará dc concreto da
passagem do Chanceler Sakkaf pelo
Brasil.

Ao contrário do que se pode pre-
sumir, ele levou consigo resultados
bem mais concretos que a maioria
tios chanceleres que passam por Bra-
silia.

As "diretrizes gerais", é lógico, cs-
tão redigidas e formam um documen-
to oficial. Os "acordos dc cooperação"
entre os dois paises, evidentemente, só
podem girar em torno de petróleo, in-
vestimentos, programas industriais e
algumas exportações de produtos bra-
sileiros. Não é dc supor, por exem-
pio, que a Arábia Saudita compre mi-
ncrio dc ferro ou sucos de frutas nor-
destinas. Da mesma forma que o Bra-
sil não comprará uma usina de açúcar
ao Rei Faiçal.

Sakkaf. zeloso de suas exalas fun-
ções de Chanceler, negociou e levou
consigo um pacote dc acordos que
necessitam, pela lógica do Estado sau-
dita. da aprovação do Rei. Além disso,
as características dos negócios acer-
tados durante sua estada tio Brasil, se
não chegam a ser secretas, também
não precisam ser minuciosamente di-
vulgadas.

Traia-se tíe. documentos técnicos
onde o Brasil e a Arábia Saudita
acertaram um engenhoso sistema de
comercialização dc petróleo.

Os detalhes serão negociados nos
próximos meses.

A própria Arábia Saudita pode vir
a ter interesse em não propalar a se-
te ventos as engrenagens financeiras— que podem incluir uma conta-cor-
rente em cruzeiros — para que não se
gere a expectativa de acordos seme-
lhantes on outros países.

Falia de cuidado
O atual Senador — o candidato k

reeleição — Paulo Torres Inaugura
seu escritório eleitoral, em Niterói,
amanhã, .sexta-feira, dia 13.

* * *
Mau começo.

As três primeiras cartas-patentes
pertenciam ao Grupo Halles e a últi-
ma a Pais cie Barro Crédito Imobiliá-
rio 'São Pauloi.

Haja vagas

Carlas-palentes
O mercado financeiro como um

iodo tem se queixado do Governo.
Mas, fatos recentes provam que todos
os setores continuam cada vez mais
atraentes.

Tanto assim que nas últimas se-
manas foram licitadas quatro cartas-
patentes: uma de banco imobiliário,
uma financeira, uma de empresa se-
guradora e outra de sociedade dc cré-
dito imobiliário, com direito a opera-
ção nas regiões de São Paulo e Mato
Grosso.

A carta-patente do banco de in-
vestimenta foi adquirida por CrS 60
milhões. A financeira, por CrS 10 mi-
lhões. A seguradora (surpreendente-
mente i por CrS 14 milhões. E a em-
presa de crédito imobiliário, por Cr$
52 milhões.

Depois de ter sido reeleito pela
segunda vez para a presidência da
Federação das Indústrias de São Pau-
Io, o Sr. Thcobaldo de Nigris cândida-
ta-se também ã reeleição para a pre-
sidència do Centro das Indústrias de
São Paulo.

A rotação dos dirigentes do país,
dos Estados e das Federações de cias-
se, como se sabe, garantem a dina-
mica do funcionamento da sociedade.

A falia dc caminhões
Nos últimos meses, a indústria

automobilística tem sofrido severas
críticas pela demora no fornecimen-
to de caminhões diesel. E não seria
para menos, pois ela está entregando
os veículos um ano depois da enco-
menda.

Um importador, resolvido a con-
tornar a dificuldade, decidiu-se a
comprar caminhões no mercado in-
ternacional.

Nada melhor, portanto, que en-
eomendá-los nos Estados Unidos. Mas
a empresa consultada pediu um ano
de prazo para a entrega.

Devia ser algo circunstancial. Foi
ao mercado francês. Soube que não
há previsão possível e que melhor se-
ria consultar os ingleses.

Londres informou que precisava
de, pelo menos, um ano. Caminhão,
informavam, só no Japão.

Como um veículo embarcado em
Tóquio leva três meses para chegar ao
Brasil, o cidadão percebeu que a si-
tuação do mercado brasileiro ainda
está melhor do que ele pensava.

Procurando acha
Estão descobrindo gás e petróleono mar do Norte.
Tão auspiciosa noticia é resultado

da associação de 17 companhias de
petróleo e da aplicação de 200 milhões
de libras, ou sejam, 3 bilhões 200 mi-
lhões de cruzeiros.

Zona industrial
A Guanabara a partir desta se-

mana contará com mais uma zona in-
dustrial: Fazenda Pedregoso, em Cam-
po Grande. Tem uma área de 2 milhões
300 mil metros quadrados.

Desse total, 1 milhão já foi ad-
quirido pela Companhia Docas da
Guanabara, que construirá um retro-
porto: armazéns que receberão cargas
que não mais devem ser guardadas na
área do porto.

A reas metropolitanas

O .Ministério do Interior estabe-
leceu as diretrizes gerais de ação pa-
ra as Regiões Metropolitanas do
Grande Rio, Grande São Paulo, Reci-
fe. Salvador, Porto Alegre. Belo Hori-
zonte. Belém, Curitiba e Fortaleza.

Estudos recentes demonstram que
a população dessas regiões correspon-
dc a 40rí- da população urbana total
do pais —¦ mais de 20 milhões de pes-
soas, o que significa, aproximadamen-
te, a população da Argentina.

Assim, os programas especiais de
transporte de massa receberão, atra-
vós do BNH ,a importância de CrS 12
bilhões para aplicação nos próximos
cinco anos.

Lance-livre
• Curiosidarte solii-c terras rurais. Km
Minas n hectare vale CrS 7,50. No Ma-
ranlião, CrS 25,00.

Chega boje ao Rio o Sr. Robert. T.
Brown. chefe da Divisão de Transportes
e Comunicações cia Cepal, para participar
do Seminário Internacional de Transpor-
tes que se realizará entre os dias 16 e 20
próximos, no auditório do Banco Nacio-
nal da Habitação.

O IIJAM promove hoje um concerta
do violonista Turibio Santos cm sua sede
em Botafogo.

O Sr. Carlos Lacerda, que há 10 anos
não visitava Brasília, voltou impressiona-
do com o clima de seca no Planalto. E'
quase igual ao do Saara, que é de 16% dc
umidade relativa do ar. Na Capital ela
chega a 15%.

Está faltando vacina contra a aUosa
bovina no Estado do Rio.

A Companhia Siderúrgica Nacional
encomendou ao escritório do arquiteto
Henry J. Cole um estudo sobre o apro-
veitaniento de uma grande área de sua
propriedade nas imediações da Rio—San-
tos. em Itacuruçá. Foi aprovado a exe-cucão de um projeto turístico com canais,
ilhas, penínsulas, marinas. hotéis e mo-
téis. Que depois não proliferem os lotea-
mentos.

• O Ministro Maurício Rangel Reisinaugura amanhã, no interior dc Mato
Grosso, a cidade de Sinop. E' unia cida-
de planejada c localizada no meio da fio-
resta.

Em Vitória, técnicos italianos da Sin-
sider e japoneses da Kawasaki acertam
detalhes finais para o projeto de instala-
ção de uma usina do semi-acabados parao complexo siderúrgico do Espírito Santo.

O Senado aprovou ontem por 37 volos
a 3 a indicarão do Sr. Cordeiro (luerra
para o Supremo Tribunal Federal.

As escolas da rede primária estão en-
frentando um problema: falta cie papel
para expediente. A gráfica do Estado não
fez a entrega do material solicitado pela
Secretaria de Educação.

A indústria paulista inicia esla sema-
na a exportação, em caráter experimen-
tal, de sucos dc frutas citricas c de to-
mate para a Arábia Saudita. Valor da
primeira exportação: 900 mil dólares.

Hoje o General Gabriel von Schowen.
Chefe do Estado-Maior do Exército do
Chile, visita as instalações da Base Aérea
dc Anápolis. Vai conhecer os Mirage bra-
sileiros.

A Comissão de Financiamento da Fro-
durão, órgão do Ministério da Agricultu-
ra, vai conceder créditos aos produtoresde mamona do Nordeste. Estão cm crise,
por falta dc mercado.

O Ministro Mário Simonsen fala sobre"política monetária e taxa de juros", ama-
nhã, no Ginástico Português, que inaugura
sua sala de convenções. Palestra a ser
feita no I Simpósio sobre Politica Mone-
tária e Iniciativa Privada.

Hoje em Manaus o presidente do
BNDE, Sr. Marcus Pereira Viana.

O INEP acaba de concluir uma pes-
quisa que revelou a existência de 17 mi-
lhões dc crianças freqüentando escolas do
primeiro grau. Um detalhe descoberto:
40'c das crianças que cursam a primeirasérie são reprovadas no fim do ano.

No Rio hoje a direção da Colorado RQ
seleciona, com autoridades da Secretaria
dc Finanças, o local onde a indústria vai
construir sua fábrica carioca. Vai pro-duzir aparelhos dc TV a cor c em pretoe branco.

Até o final da década as exportações
do Nordeste atingirão a cifra de 1 bilhão
cie dólares. A previsão é do Banco do Nor-
deste, que cré num crescimento dc 10'.
ao ano nas exportações.

) V^ em processamento
Tranqüilidade

eu
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içao garantem
aos nossos clientes

qualidade
c pontualidade.
Tranqüilidade

é um resultado.

V
PROCESSAMENTO DE DADOS

Rua Miguel Pereira, 3Í
Tel: 266.3575 - 266.6944 - Botafogo

-ADMINISTRAÇÃO-
TRIBUTARIA

PARA ANALISTAS FISCAIS
Curso intensivo que compreende o estudo

do Direito Tributário, IPI, ICM GB/RJ (com vistas
à fusão), Imposto de Renda (pessoa física e ju-
rídica), Incentivos Fiscais à Exportação, Correção
Monetária do Ativo, Processo Fiscal, Arrenda-
mento Mercantil (Leasing), Legislação da Moeda
e Crédito, IOF, IUM - Expositor: Prof. ZOLA
FLORENZANO - Início: 17 de setembro - Vagas
limitadas.

Instituto Ldk.fW:-''*CiUturá Jurídica
Av. 13 de Maio 13, Gtupo 1.707
Tel. 232-3190-RIO-GB.

LOJA NO LEBLON 400 m2
Avenida Ataulfc de Paiva, no ponto mais comercial.
Própria para bancos e msgazius.
Ar condiciona cio central.
Entrega em 90 dias.
Tratar na Módulo.
Teh.: ;;ó-96<!5 / 255-1930.
CRECI 765. (P

ISIM0
IJUCA

SALA, 2 QUARTOS,
FRECO fixo

Rua Haclclock Lobo 61-B, prédio novo
— excelente acabamento — sinal de 20
mil — mensal 2.200 — preço 145 mil —
chaves na hora — pouquíssimas unidades,
negócio direto com o proprietário — paga-
mento em 24 meses, sem juros e sem cor-
reção — ver hoje no local com o corretor
ou pelos telefones 222-3092, 224-5251 e
224-7595 CRECI J-436.

(p

TVESVI C0RES1
ALUGUEL

COM OPÇÀO DE COMPRA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

I %5I IIW S. A. - LOCADORA DE TELEVISORES
Rio de Janeiro: Rua Alfredo Chaves, 21, leis. 2J6-6131 e- 226-1235

Sio Paulo: Rua Rego Freitas, 366, tel. 36-6727

Descoberto i
produto que faz
quase o tempo parar.

Dois cientistas alemães,
os Doutores Ankermüller e
Gabelleindesenvolvcramuma
fórmula que combina 11 dite-
rentes tipos de vitaminas e sais
minerais além do aspartato de
ornitinu. Aoresultado.elesde-
ram o nome de Biolcctra.

Um pròduio recomenda-
do às pessoas que passaram
dos 40 anos. c que pode agora
ser encontrado em nossas far-

macias e drogarias em tubos
contendo 10 comprimidos.

Um comprimido por dia
c o suficiente para que em trin-
ta dias homens e mulheres re-
cuperem iodo o amor dos 20
anos, a confiança dos 30 e a
coragem dos 40.

Na Europa, milhares de
tubos vendidos mensalmente
comprovam as qualidades rc-
vitalizantes do Biolectra.

Antipoff
dá nome a
instituto

O Governador C li a g n s
l'Vrit;is d osicllu ontem de
manhã n solenidade oficial
cia mudança do nome do
instituto de Educação do
Excepcional para Instituto
Helena Antipoff. de acordo
com o Decreto E. n1? 7 257,
de 13 cie agosto de 1974. a.s-
sinando a Ata na presença
cio Secretário dc Educação,
Sr. Celso Kelly c da direto-
ra do Instituto, Sra. Marta
Nascimento.

A solenidade começou às
9h com hasteamento d a
Bandeira e execução do Hi-
no Nacional, pela Banda da
Polícia Militar, seguindo-se
;i saudação ao Governador
do Estado, feita pelo aluno
Alair da Costa, do Centro
Ocupacional Jean Piagct,
Houve depois um número
folclórico apresentado por
alunos do Centro Ocupado-
nai Jean Piaget. e. no pri-
meiro pavimento cio edu-
candário. o G o v e r nado r
descerrou o retrato de Hele-
na Antipoff. para em segui-
da visitar a exposição de
trabalhos dos excepcionais
e percorre!' as instalações
do Instituto.

DEIXEASUA

f NAÀCM.
Se você se associar à ACM
este mês, você perde a bar-
figa e ganha como presente
um uniforme completo de
educação física.. —T

M3K3EMDEPARTAMENTO

NOVOS SÓCIOS

ASSOCIAÇÃO ¥
CRISTÃ DE MOÇOS
RUA DA LAPA, 236

ginástica, natação, sauna, massagens,
ducha, acampamento, e muito mais.

QUANDO
VOCÊ

QUISER
SABERÁ

HORA
CERTA

OLHEPARA
ÇYMA

; Possuíram Cyrna 5
, é ter ho pulso £

o relógio que
marca uma tradição
de elegância e precisão.

Escolha o seu modelo.

CYMA
by SYNCHRON:

KRAUSE J0IAS
Av, N.S. Conucubaiui, 706

R-n Vise. Pirajá. '..'OI -A
J0ALHERIA GONÇALVES DIAS

Rua Gonjohrra D.n, 6?
DOAREI J0IAS E RELÓGIOS

Rua Barata Ribeiro, ¦>¦.-.
J0ALHERIA BERNA

Rim Conde de Bonfim, 523

Divisórias e Armários modulados
a Chave do Sucesso.
+%+separit
222-4982 ou 242-8714

MOVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.
Av. Augusto Severo. 172 - Rio

Seminário ecumênico
analisa tendências das
igrejas no mundo atual

Durante o Seminário Ecumênico, iniciado ontem
no convento do Cenáeulo. nas Laranjeiras, duas ten-
ciências oue atualmente se notam no seio da.s Igre-
jas cristãs serão analisadas: uma que pretendo a
evangelização através de obras puramente sócio-hu-
manitárias e outra oue coloca a religião cm um pia-no estritamente espiritualizado, sem contato com a
realidade.

O encontro, que se estende até o dia 18 e é pa-trocinadò polo Centro de Estudos Ecumênicos de Es-
trasburgo rFrança) e Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana — IECLB conta com a participaçãocie ;i0 protestantes de iodo o país (luteranos, pres-biterlano.5, metodistas e anglicanosi e seis católicos
mm cardeal, um bispo, três padres e uma freira i.

Análise necessária

O pastor Bertoldo Weber, presidente cia Comis-
são Ecumênica da Igreja Luterana e principal coor-
denador do seminário, não quis adiantar qual a si-
tuação concreta hoje no Brasil com respeito ã.s ten-
dências assinaladas, especialmente a daqueles que"procuram orientar-se pela unidade e reconciliação
de todos os homens, superando divisões sociopo-
litieas e injustiças sociais".

— Não trazemos respostas preconcebidas. Temos
primeiro que analisar.

O Reverendo Harding Meyer, professor do Cen-
tro de Estudos Ecumênicos dc Estrasburgo que du-
rante quatro anos foi .secretário responsável pelos
Diálogos Ecumênicos organizados pela Federação
Luterana Mundial (por exemplo com a.s Igrejas Ca-
tólicas e Anglicana), disse contudo que "também
no Brasil existe o pluralismo e aqui é preciso ver
como podemos aolicar o diálogo que estudamos já
em nível mundial".

Referiu o exemplo da África do Sul. onde o lu-
terano que não toma posição contra a politica do
apartbeid é muitas vezes excluído da santa ceia e
deixa de ser considerado irmão na comunidade dos
fiéis. Para outros, entretanto, explicou o Reverendo,
parece que "basta viver a sua fé dentro das quatro
paredes da igreja, sem se preocupar com progra-
mas de ação social".

Há 150 anos

Os primeiros luteranos, vindos da Alemanha,
chegaram ao Brasil em 1824. Hoje. eles são cerca de
SOO mil. com 350 pastores. Outro ramo da confissão
luterana, vindo do Missouii (EUAi, é constituído
pela Igreja Evangélica Luterana do Brasi!. que. se-
gundo .-eus lideres, conta aproximadamente com 1
milhão de fieis.

Entre as atividades da Igreja Luterana e.stá o
serviço escolar, que participa da Associação Inter-
confessional de Educação Cristã, em Curitiba, e que
atinge pelo rádio 75 mil alunos.

O Centro de Estudos Ecumênicos de Estrasburgo,
instituído pelas Igrejas Luteranas de todo o mundo,
tem por objetivo principal despertar a consciência
de um maior diálogo entre as Igrejas cristãs, quer
fazendo pesquisas teológicas para examinar onde
e.stá a raiz das separações, quer promovendo semi-
ná-rios em várias partes do mundo, quer ainda man-
tendo contatos cem teólogos de diversas denomina-
ções cristãs.

O seminário que ontem começou na Rua Pereira
da Silva (Laranjeiras) — e do qual participarão o
Cardeal-Arcebispo de São Paulo. Dom Paulo Evaris-
to Arns, e o Bispo de Itabira IMG), Dom Mário
Gurgel. responsável pelo setor Ecumenismo da CNBB
— é o segundo que aquele Centro realiza no Brasil.
O primeiro, em âmbito mais restrito, foi realizado
em São Leopoldo, em 19G8. Além do Reverendo Har-
cling Meyer. participa do conclave outro professor
do Centro. Reverendo Gunars Ansons, que acompa-
nharão as discussões e farão palestras.

Cardeal participa <le
congresso na Franca

A fim de se associar ao III Centenário das Apa.
rições do Sagrado Coração dc Jesus, a Santa Mar-
garida Maria Alacocque. em Paray-Le-Monial. em-
barcou ontem à noite, com destino à França, o Car-
deal Dom Eugênio Sales, que vai participar do Con-
grossos Mundial sobre o Culto do Coração de Jesus.
a realizar-se em Paris, de amanhã até o dia 19.

O conclave, que terá por tema central O Culto
do Sagrado Coração de Jesus na Vida Saccrdotal e
nas Exigências Pastorais do Nosso Tempo, terá uma
palestra de Dom Eugênio, sábado, sobre O Sagrado
Coração de Jesus e a Vida do Padre Hoje.

Depois do Congresso, o Cardeal irá a Roma
apresentar ao Papa Paulo VI o relatório qüinqüenal
da Arquidiocese e deve voltar ao Rio no fim da se-
mana que vem.

Dois Ministros irão a
simpósio no Sul sobre
a colonização alemã

Porto Alegre (Sucursal) — Os Ministros da.
Educação e Cultura e do Trabalho. Srs. Nei Braga e
Arnaldo Prieto. participarão esta noite da instala-
ção do I Simpósio da História da Imigração c Colo-
nização Alemã no Rio Grande do Sul. que será rea-
lizado até domingo em São Leopoldo local onde
se radicaram, há 150 anos. o.s primeiros imigrantes
alemães.

O Simpósio conta com 50 inscritos e apresen-
tara 42 trabalhos, versando sobre aspectos histórico-
geográficos, econômicos e sócio-ctilturais da colo-
nização germânica no Estado.

I? o lei ros Z:Z
A chegada do Ministro Arnaldo Prieto está pre-

vista para esta manhã. Do aeroporto ele seguirá
para o Quartel-General do III Exército, onde assi-
nará convênio com a Fundação Gaúcha do Traba-
lho. Senai e Senac para a formação proJMssionall-zante dos conscritos do III Exército, dentro do Pro-
jeto Caxias, que visa a qualificar a mão-de-obra de
soldados.

O Ministro Nei Braga chegará à tarde e uma**»
hora depois estará em São Leopoldo — a 30 quilô-.~;
metros de Porto Alegre —- para inaugurar o novo-**.
campus da Universidade do Vale dos Sinos. A noite,-"*»
inaugurará o novo prédio da Biblioteca Pública Mu-~Ü
nicipal Olavo Bilac, em cujo Salão Nobre será insta- -»»*
lado o simpósio. -T
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Silveira e Sakkaí
As coisas óbvias acabam sendo se-cretas.
Há uma semana, os Chanceleres

Azeredo da Silveira . Ornar d Sakkaíassinaram cm Brasília um comunica-
do conjunto no qual o item nove tiizia
que cies •'aprovavam 

diretrizes geraispara a redação de acordos dc coopc-ração entre, a Arábia Saudita e oBrasil",

Essa pequena frase, habilmente
adocicada pela linguagem do protoco-lo e a fresta pela qual se pode ver o
que realmente ficará de concreto da
passagem do Chanceler Sakkaf pelo•Df CíSll,

Ao contrário do que se pode pre-sumir, ele levou consigo resultados
bem mais concretos que a maioriattos chanceleres que passam por Bra-silia.

As "diretrizes 
gerais", é lógico es-

tao redigidas c formam um documen-
to oficial. Os "acordos de cooperação"
entre os dois paises. evidentemente só
podem girar em torno de petróleo, in-vestimentos, programas industriais ealgumas exportações dc produlos bra-sdeiros. Não é de supor, por exem-
Pio, que a Arábia Saudita compre mi-neno de ferro ou sucos de frutas nor-
uestinas. Da mesma forma que o Bra-sil não comprará uma usina de açúcarao Rei Faical.

As três primeiras cartas-patentes
pertenciam ao Grupo Halles e a últi-
ma a Pai.s cie Barro Crédito Imobiliá-
rio iSão Paulo).

Haja vagas
Depois de ter .sido reeleito pelasegunda vez para a presidência da

Federação das Indústrias de São Pau-
lo. o Sr. Theobaldo de Nigris cândida-
ta-se também á reeleição para a pre-sidència do Centro da.s Indústrias de
São Paulo.

A rotação dos dirigentes do pai.s,dos Estados e das Federações de cias-
se, como se sabe, garantem a dina-
mica do funcionamento da sociedade.

A falta dc caminhões
Nos últimos meses, a indústria

automobilística tem sofrido severas
criticas pela demora no fornecimen-
to de caminhões diesel. E não seria
para menos, pois ela está entregando
os veiculos um ano depois da eneo-
menda.

Um importador, resolvido a con-tornar a dificuldade, decidiu-se acomprar caminhões no mercado in-
ternacional.

_ Sakkaf, zeloso de suas exalas fun-çoes de Chanceler, negociou e levouconsigo um pacote dc acordos quenecessitam, pela lógica do Estado sau-dita. da aprovação do Rei. Alem disso,as características dos negócios acer-tados durante sua estada no Brasil, senão chegam a ser secretas, lambem
nao precisam ser minuciosamente di-vulgadas.

Trata-se xlc documentos técnicos
onde o Brasil e a Arábia Saudita
acertaram um engenhoso sistema dccomercialização de petróleo.

Os detalhes serão negociados nos
próximos meses.

A própria Arábia Saudita node vira ter interesse em não propalar a se-te ventos as engrenagens financeiras— que podem incluir uma conla-cor-
rente em cruzeiros — para que não se
gere a expectativa dc acordos seme-ihanles em outros países.

Nada melhor, portanto, que en-
comenda-los nos Estados Unidos. Mas
a empresa consultada pediu um ano
de prazo para a entrega.

Devia ser algo circunstancial. Foiao mercado francês. Soube que nãona previsão possível e que melhor se-ria consultar os ingleses.
Londres informou que precisavade. pelo menos, um ano. Caminhãoinformavam, só no Japão.

Como um veículo embarcado emIoqmo leva (rés meses para chegar aoBrasil, o cidadão percebeu que 
"a 

si-tuaçao do mercado brasileiro aindaesta melhor do que ele pensava.

Procurando acha
Estão descobrindo gás e petróleono mar do Norte.
Tão auspiciosa notícia é resultadoda associação de 17 companhias dePetróleo e da aplicação de 200 milhõese_ libras, ou sejam, 3 bilhões 200 mi-inoes de cruzeiros.

Zona industrial

Fali; ladoa <le cum

O atual Senador — e candidato áreeleição- Paulo Torres inaugura
seu escritório eleitoral, em Niteróiamanhã, sexta-feira, dia 13.

Mau começo.

Cartas-patentes

O mercado financeiro como umtodo tem se queixado do Governo
Mas, fatos recentes provam que todosos setores continuam cada vez maisatraentes.

Tanto assim que nas últimas se-manas foram licitadas quatro cartas-
patentes: uma de banco imobiliário
uma financeira, uma de empresa se-
guradora e outra de sociedade de cré-dito imobiliário, com direito a opera-
çao nas regiões de São Paulo e MatoGrosso.

A carta-patente do banco de in-
vestimenta foi adquirida por CrS 00milhões. A financeira, por CrS 10 mi-
Ihões. A seguradora (surpreendente-
mente i por CrS 14 milhões. E a em-
presa de crédito imobiliário, por CrS52 milhões.

A Guanabara a partir de.sta se-mana contará com mais uma zona in-dustrial: Fazenda Pedregoso, em Cam-
po Grande. Tem uma área de 2 milhões300 mil metros quadrados.

Desse total. 1 milhão já foi ad-
qulrido pela Companhia Docas da
Guanabara, que construirá um retro-
porto: armazéns que receberão cargas
que não mais devem ser guardadas na
área do porto.

Arcas metropolitanas

O Ministério do Interior estabe-
leceu as diretrizes gerais de ação pa-ra as Regiões Metropolitanas do
Grande Rio, Grande São Paulo, Rcci-
fe, Salvador, Porto Alegre, Belo Hori-
zonte. Belém, Curitiba e Fortaleza.

Estudos recentes demonstram quea população dessas regiões correspon-
de a 40r; da população urbana total
do pais — mais de 20 milhões de pes-¦soas. o que significa, aproxlmadamen-
te. a população da Argentina.

Assim, os programas especiais de
transporte de massa receberão, atra-
vês cio BNI1 .a importância de CrS 12
bilhões para aplicação nos próximoseineo ano.s.

Lance-livra
* Curiosidade sobre letras rurais. UmMinas » hcclarc vale CrS 7,50. No Ma-ranlião, (.'rs 25,00.

• Chega hoje ao Rio o Sr. Robert TBroxvn. cheio da Divisão de Transportese Comunicações da Cepal. para participardo Seminário Internacional cie Transpor-tes que se realizará entre o.s dias 10 e 20próximos, no auditório cio Banco Nacio-nal da. Habitação.

• O IBAM promove hoje tini concertofio violonista Tnribici Santos
em Botafogo. em sua sede

O Sr. Carlos Lacerda, que há 10 anosnao visitava Brasília, voltou impressiona-do com o clima de seca no Planalto E'quase igual ao do Saara, que é de 16% deumidade relativa do ar. Na Capitar elachega a 15%. '

F.stá faltando vacina contra a aftosabovina no Estado do Ilio.

A Companhia Siderúrgica Nacional""'*,»« c'scritóri0 cl° «WtctoHenry J Cole um estudo sobre o apro-xeitamcmto de uma grande área de suapropriedade nas imediações da Rio—San-tos, em Itacuruçá. Foi aprovado a exe-uçao dc um projeto turístico com cana',
f0»"ISU'aS' marinas' hot™ e ™-

mèntas "a° pi'olifercm os '"tea-

O Ministro Maurício Rangel Heismaueura amanhã, no interior dc Mato
,tr°„H°n H fidad,e ,le Sino"- E' »mil cWa-
reste ° 

l0cali7ad!' no mvi<> 'Ia fio-

Em Vitória, técnicos italianos da Sin-sider e japoneses da Kawasaki acertamdetalhes finais para o projeto de instala-çao de uma usina de semi-acabados parao complexo siderúrgico do Espirito Santo.

O Senado aprovou ontem por :{T votosa .i a indicação do Sr. Cordeiro Guerrapara o Supremo Tribunal Federal

A.s escolas ria rede primária estão en-frentando um problema: falta de pape]para expediente. A gráfica do Estado nãofez a entrega cio material solicitado pelaSecretaria dc Educação.

A indústria paulista inicia esta sema-na a exportação, em caráter cxperiincn-tal, cie sucos de frutas cítricas ede lo-mate para a Arábia Saudita. Valor da
primeira exportação: 900 mil dólares.

Hoje o General Gabriel von SchowenChefe do Estado-Maior do Exército doChile, visita as instalações da Base Aéreade Anápolis. Vai conhecer os Mirage bra-sileiros.

A Comissão de Financiamento da Pro-dução, órgão do Ministério da Agricultu-ra. vai conceder créditos aos produtor.»de inamona do Nordeste. Estão cm crise
por falta dc mercado.

O Ministro Mário Simonsen fala sobre
politica monetária e taxa de juros", ama-nha, no Ginástico Português, que inaugurasua sala de convenções. Palestra a serfeita no I Simpósio sobre Política Mone-taria e Iniciativa Privada.

»i).ie cm Manaus o presidente duBNJJE, Sr. Marcus Pereira Viana.

O INEP acaba de concluir uma pes-qujsa que revelou a existência de 17 mi-ihoes cie crianças freqüentando escolas do
primeiro grau. Um detalhe descoberto:40'; das crianças que cursam a primeiraserie são reprovadas no fim do ano.

No Rio hoje a direção da Colorado RQseleciona, com autoridades da Secretariade Finanças, o local onde a indústria vaiconstruir sua fábrica carioca. Vai pro-duzir aparelhos dc TV
c branco.

a cor c cm preto

• Ate o final da década as exportaçõesdo Nordeste atingirão a cifra de 1 bilhãocie dólares. A previsão é do Banco rio Nor-deste, que cre num crescimento de 10';ao ano nas exportações.
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Tranqüilidade

Claro.
Experiência

c- dedicação garantem
atjs nossos clientes

qualidade
c pontualidade.
Tranqüilidade

é um resultado.

PROCKSSAMKNTO DE DADOS

Rua Miguel Pereira, }<i

2 Tel: 26(5.3575 - 26(5.6944 - Botafogo

ADMINISTRAÇÃO
PARA ANALISTAS FISCAIS

Curso intensivo que compreende o estudo
do Direito Tributário, IPI, ICM GB/RJ (com vistas
à fusão), Imposto- de Renda (pessoa física e ju-rídica), Incentivos Fiscais à Exportação, Correção
Monetária do Ativo, Processo Fiscal, Arrenda-mento Mercantil (Leasing), Legislação da Moedae Crédito, IOF, IUM - Expositor: Prof ZOLAFLORENZANO - Inicio: 17 de setembro _ Vacaslimitadas.

sLIllipoíf
dá nome a
instituto

^ O Governador C h a g a sFreitas presidi item demanhã a solenidade oficial
da mudança do nome doinstituto de Educação do
Excepcional para Instituto
Helena Antlpoff. de acordo
com o Decreto E, n° 7257,
de 13 de aposto de 1971. as-
sinando a Ata na presençado Secretário de Educação
Sr. Celso Kelly e da direto-
ra do Instituto, Sra. Marta
Nascimento.

A solenidade começou ã.s
9h com hasteamento da
Bandeira e execução do Hi-
no Nacional, pela Banda da
Policia Militar, seguindo-se
a saudação ao Governador
do Eslado. feita pelo aluno
Alair da Costa, do Centro
Ocupacional Jean Piaget.
Houve depois um número
folclórico apresentado poralunos do Centro Ocupacio-
nal Jean Piaget. e, no pri-meiro pavimento cio edu-
candário, o G o v e r n a d o r
descerrou o retrato de Hele-
na Antipoff, para em .segui-
da visitar a exposição de
trabalhos clo.s excepcionais
e percorrer as instalações
do Instituto.

Av. 13 dfi Maio 13, Grupo 1.707
Tel. 232-3i;)0-RIO-GB.
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DEIXE A SUA
BARRIGA

Se você se associar à ACM

LOJA NO LEBLON 400 m2
Avenida Atnulfo d. Paiva, „_ p_„to mais „„,„„;,,.
Própria p,lra bancos r magaiins.
Ar condi.ionado central.
Enlroga em 90 dias.
Tratar na Módulo.
Tels.: 2-6-96'15 / 255-1930
CRECI 765.

este més. você perde a bar-
»ga e ganha como presenteum uniforme completo deeducação tísica.

ÍONTÍSSIMO
TIJUCA

SALA. 2 QUARTOS,
PREC0 FIXO
SEM JUROS

Rua Haddock Lobo ól-B, prédio novo
- excelente acabamento — sinal de 20'
mil - mensal 2.200 - preço Í45 mil -
chaves na hora - pouquíssimas unidades,
negócio direto com o proprietário — paga-mento em 24 meses, sem juros e sem cor-
recão - ver hoje no local com o corretor
ou pelos telefones 222-3092 224-5251 e
224-7595 CRECI J-43Ó

®~ (&* ''L\ J

-_u^___E_HDEPARTAMENTO

NOVOS SÓCIOS

ASSOCIAÇÃO™5
CRISTÃ DE MOÇOS
RUA DA LAPA, 236

ginástica, natação, sauna. massagens,
ducha, acampamento, e muito mais

TV EM CORES!
ALUGUEL

COM OPÇÃO DE COMPRA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITAPfintu¦ Wl ¦ OT s. A. - LOCADORA DE TELEVISORES

Rio dc Janeiro: Rua Alfredo Chaves, 21, tels. 246-6131 _ 226-123.'
São Paulo: RUll RCOo Freitas, 366, tel. 366727
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Descoberto o
produto que faz
quase o tempo parar.

Dois cientistas alemães,
os Doutores Ankermüllcr e
Cabellein desenvolveram uma
fórmula que combina II dile-
rentestiprsdcviianiina.se sais
minerais além do aspartato de
ornilina.Aoresultado.elesde-
ram o nome de Biolectra.

Um produto recomenda-
do as pessoas que passaramdos 40 anos, e que pode agora
ser encontrado em nossas far-

macias e drogarias em tubos
contendo 10 comprimidos.

Um comprimido por dia
e o su ficien le para q ue em trin-
ia dias homens e mulheres re-
cuperem todo o amor dos 20
anos, a confiança dos 30 e a
coragem dos 40.

Na Europa, milhares de
tubos vendidos mensalmente
comprovam as qualidades re-
vitalizantes do Biolectra.
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.Possuir um Cyrfia "..,., 
VS

é "ter no pulso . ; ..-•'íl.'-o rélógíò que --./'^.V ,
¦marca uma tradição. 1'dé elegância e precisão. í

Escolha o.seu modelo.

KRAUSE JÓIAS
Av. N.S. Copacabctna. 706

Rua Vise. «laja. 'JOI-*

JOALHERIA GONÇALVES DIAS

DOAREI J0IAS E RELÓGIOS
Rua Buiat.-, Ribeiro ¦: ' '

JOALHERIA BERNA

Primeira .'Critica

I

Divisórias e Armários moduladosa Chave do Sucesso.
4_fir S0n_r5/"#,_L M0VE,S E 'NSTALAÇÕES LTDA.--w wvr^Mf f »., Av Augusto Severo, 172 - Ric222-4982 ou 242-8714

*^^_____K_$2__EScX3£3S5^
¦ ___M________M_8_Cft£y Am ____-E_-____Fl_____rI?_r /u_S

I <irih tio Suuztt
7iassolla. sempre porlenho

Pura quem venceu cm peleas, ..ompadri.s v ti-ros, o argentino Astor Piazzolla, atualmente, aomenos no Brasil, tem uma carreira de placideztranqüila. Ontem, para a sempre seleta e raramen-le alenta platéia do Teatro Municipal, de foi umaatração de aplauso unanime, muitos "oohsl" advii-radas e -bravos" reverentes. Sua "Música Coutem-poranea da Cidade de Buenos Aires", foi integral-mente aceita e parecem definitivamente desafina-cos os protestos que suas mudanças causaram novelho tango. Claro, não é o antigo ritmo em seuti adicional rosto gamalinado (como convinha à épo-ca- e sombrio. Mas. continua sendo musica vigoro-
?£,«,.!. Ã pa,sional- ("l"e sai de seu bandoneoni equielo. Ou dos violino (Antônio Aqrit, pianoOsvaldo Mama, baixo ,Kicho DiaL e gultorra (Horacio Malvia.no, de seu conjunto Ou
l^iZ', 1"'"r; 

d" WOanta dramática e exaspe-rada dc Amelila Bailar. Em suma, trata-se ainda c
S* 

"",''"''" Vortenha c argentina, latina epa,titul,,, embora universal, pela adição das liber-dades da musica progressiva, seja erudita, ou in-iluenciada pelo jazz.
Náo há mais surpresas formais. Piazzolla ri?vezes da tapinhas nos flancos de seu instrumentoa guisa de percussão. O mesmo acontece com KichoDias c o arco. que maneja e estapeia, em seu con-I abaixo Vez por outra. Osvaldo Manzi levanta-sedc seu banquinho. para percutir as cordas do pia-no com uma varela. Tudo porem, acontece dentrodos ngores dos arranjos, a ponta do esplendidoviolinista Antônio Agri lutar acirradainenle von-tra o vento, que cismava em derrubar suas indis-pensaveis partituras da estante.

Como no próprio-tango tradicional o que serenova de espetáculo para espetáculo fe por 
'isto

ele deve ser revisto nesta volta ao Brasil, alem da
tTpü^niin 

em0Çã° C'n execulaníes. especialmen-te Piazzolla e sua mulher - e mais fiel inlèrprcle _ Amelila. Se houver atraente, primeiras au
Manoel Floies e Albornoz, para poemas de JorgeUns Borges, nada ultrapassou a vigorosa imprZsao deixada pela tocante homenagem a com òi,0-
f^chüena 

Violeta Parra e a mrüoncsium àpreen-' :a, d. Balada Para U„ Loco. Paixão porte,,ha eanebaladora. como a que emanava do tango

Seminário ecumênico
analisa tendências das
igrejas no mundo atual

Durante o Seminário Ecumênico. Iniciado ontemno convento do Cenáculo. na.s Laran e rafduaTtendenc.as oue atualmente se notam no .seio d ¦ 11"."izs cristas .serão analisadas: uma ove , „í\evangellzaçao através de obra, puramente sóciô-humanitarias e outra que eoloea a religião cm um n ."- estritamente espiritualizado. ^ eont^^eom a

O encontm que se estende até o dia IS e é mt oc.nado pelo Centro de Estudos Ecumênicos de Ittrasburgo .França) e Igreja Evangélica de Confi -sao Luterana - IECLB - conta com a partlcinacão
SLrHrteStT'^ 

C'P l0d° ° Piltó "«teranos res-biteilanos, metodistas e anglicanosi e .seis católicos«um cardeal, um bispo, três padres e uma fS!a,

Análise nece.ssária
O pastor Bertoldo Weber, presidente da Comis-

lena h 
mr,eniCa 

1* ^^ Luterana e P^clpal cm -denadoi do seminário, nao quis adiantar qual a si-tuaçao concreta hoie no Brasil com respeito às ten-dencias assinaladas, especialmente a daqueles queprocuram orientar-se pela unidade e reconciliaçãode todo, os homens, .superando divisões sociopo-liticas e injustiças sociais".
- Não trazemos respostas preconcebidas Temos 

'

primeiro que analisar. ' 1U,1US

O Reverendo Hardlng Meyer. professor do Cen-tio de Estudos Ecumênicos de Estrasburgo que du-rante quatro anos foi secretário responsável pe ó,Diálogos Ecumênicos organizados pela Fede.acãc '
Luterana Mundial ipor exemplo com a, Igreja Ca-olicas e Anglicanai, disse contudo que "também
no Brasi existe o pluralismo e aqui e preciso vê.«omo. podemos aplicar o diálogo que estudam.. Jáem nível mundial". '

Cardeal participa dc
congresso tia França

A fim de .se associar ao III Centenário da.s Anariçoes do Sagrado Coração de Jesus, a Santa £'-garida Mana Alacocque, em Paray-Le-Mon ai e -barcou ontem a noite, com destino à Franca o'Car-cleal Dom Eugênio Sales, que vai participar do Con-gressos Mundial sobre o Culto do Coração de Jesusa realizar-se em Paris, de amanhã até o dia 19 
' '

O conelave, que terá por tema central O Culto
^S^Ta-d° •C0r_lÇa0 de JeSUS na Vid:l Sacerdota enas Exigências Pastorais do Nosso Tempo, terá umapalestra de Dom Eugênio, sábado, sobre O Sagrado

^ 
Coração dc Jesus e a Vida do Padre Hoje.

Depois do Congresso, o Cardeal irá a Romaapresentar ao Papa Paulo VI o relatório qüinqüenalda Arquidiocese c deve voUar ao Rio no fim da se-mana que vem.

Dois Ministros não a
simpósio no Sul sobre
a colonização alemã

Porto Alegre fSucursall Os Ministros daEducação e Cultura e do Trabalho. Srs Nei Braça eArnaldo Prieto. participarão esta noite da instala-
çao do I Simpósio da História da Imigração e Colo-nizaeao Alemã no Rio Grande do Sul, que será rea-lizado ate domingo cm São Leopoldo — local ondese radicaram, há 150 anos. os primeiros imigrantesalemães.

O Simpósio conta com 50 inscritos e apresen-tara 42 trabalhos, versando sobre aspectos histórico- 
"

geográficos, econômicos o sócio-culturais da colo- 
~

nizaçáo germânica no Estado.

Role iros
A chegada do Ministro Arnaldo Prieto está pre-vista para esta manhã. Do aeroporto ele seguirá

para o Quartel-General do III Exercito, onde assi-nara convênio com a Fundação Gaúcha do Traba-lho. Senai e Senac para a formação profissional.-zante dos conscritos do III Exército, dentro do Pro-
jeto Caxias, que visa a qualificar a mão-de-obra desoldados.

O Ministro Nei Braga chegara á tarde e uma
hora depois estará em São Leopoldo - a 30 quilo- 

'
metros de Porto Alegre -- para inaugurar o novo 

'
eampus da Universidade do Vale dos Sinos. A noite,
inaugurará o novo prédio cia Biblioteca Pública Mu-
nicipal Olavo Bilac. cm cujo Salão Nobre -será insta- ;lado o simpósio.
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Funai apura
por que lutam
os xerentes

Brasília (Sucursal) — Sú
com a intervenção de tropas
federais poderíamos no mo-
mento garantir aos indios
xerentes o pleno domínio de
suas terras, no Município de
Tocantinia, no Norte do Es-
tado de Goiás, disse ontem
o presidente da Fundação
Nacional do índio, General
Ismar Araújo.

A Punai já mandou apu-
arar as causas que determi-
naram o recrudescimento
da luta entre os xerentes e
os ocupantes de suas terras
em Tocantinia. O General
Ismar Araújo acha que o
agravamento da situação
deve ser um reflexo 'da de-
•silusão dos indios, dado o
interminável e n caminha-
mento burocrático que há
cerca de quatro anos vem
entravando o assunto.

A MELHOR SOLUÇÃO
Por lei, a Punai teria a

alternativa de convocar
tropas federais para expul-
sar os posseiros da área in-
digena, m as o General
Araújo não considera essa
a melhor solução para o
momento, porque a medida,
se resolveria o caso dos xe-
rentes, também criaria um
grave problema social para
os posseiros, que da noite
para o dia perderiam suas
lavouras e ficariam ao de-
sabrigo.

A melhor solução, no en-
tender do General, será
uma atuação conjunta da
Funai e do INCRA, que se
incumbiria de arranjar no-
va área para instalar o.s
posseiros. Os dois órgãos já
estão em entendimentos. A.s
mais recentes informações
dizem que os índios, dese.s-
perançados de verem suas
terras livres, passaram a
saquear as fazendas nelas
situadas. Como em 1972 (a
invasão dos posseiros é de
197H, estão furtando, pro-
vocando incêndios, matan-
do gado. Tocantinia vive
dias de pavor.

O General Ismar Araújo
desmentiu boatos segundo
os quais os indios nhambi-
quaras teriam invadido um
acampamento da Codemat

i companhia construtora da
AR-1, Rodovia Vilhena—
Núcleo Científico de Hum-
boldt, Mato Grosso) em
Aripuanã. Os boatos corre-
ram em Cuiabá e teriam
partido do presidente da
Sudeco i Superintendência
do Desenvolvimento do Cen-
•tro-Oestei, Sr. Nelson Jai-
ro Faria, que, entretanto,
também desmentiu . total-
mente que tivesse dado
qualquer declaração nesse
sentido. ' •

Turbina
segue para
I. Solteira

São Paulo (Sucursal) — A
carreta de 90 pneus que há
30 dias saiu do Porto do Rio
de Janeiro transportando a
sexta roda de turbina ad-
quirida pelas Centrais Elé-
tricas de São Paulo — CESP
— já se encontra em Limei-
ra, de onde sairá para ai-
cançar a Rodovia Washing-
ton Luis, prosseguindo via-
gem para Ilha Solteira.

Pesando 150 toneladas e
medindo 7,35m de diâmetro,
essa roda de turbina é a
primeira fabricada pela in-
dústria Riva, de Milão, e a
sexta entregue pelo Euro-
pean Consortium. Será
montada no grupo n.° 10 de
Ilha Solteira, após realizar
uma viagem rodoviária de
1 mil e 100 quilômetros.
MAIS QUATRO

Até o fim do ano, mais
quatro geradores, de 1G0 mil
kW cada, entrarão em pro-
dução industrial em Ilha
Solteira, aumentando ém
mais 640 mil kW a potência
instalada no complexo hi-
drelétrico de Urubupungá,
que em dezembro estará
com 2 milhões 680 mil kW,
superando a usina de Assuã,
no Egito.

Juntamente com Jupiá,
Ilha Solteira forma o quinto
maior sistema energético do
mundo, com potência pre-
vista de 4 milhões 600 mil
kW.

PERSIANAS
Petit-Pan 31/2ct.
Em U.S.A. chomnm-na "MINI"
IEVES DECORATIVAS f EM CORES

PeraUiut Pan-Amerlcnn S/A
EXPOSIÇÃO E VENDAS
RUA FREI CANECA, 99

232 5410 «244 1237
VENDEDORES A DOMICILIO

R. Augusta, 287. uo pauio
256-6915 256-5450

Servidor em empresas pode
preenchei claros de outros
órgãos na reclassificação

Brasília (Sucursal) — Os funcionários
que pertencem a órgãos federais transforma-
dos em empresas — como a Empresa de Cor-
reios e iTelégrafos — calculados em 200 mil,
vão poder concorrer ao Plano de Classificação
de Cargos, preenchendo os claros das lota-
ções dos outros órgãos, obedecidas as mesmas
exigências para todos os outros servidores.

A permissão será concedida através de
emenda a ser apresentada ao Projeto de Lei
n.° 2 141, atualmente em tramitação no Con-
gresso Nacional. Até o momento, os funcio-
nários dessas empresas, se não optarem pelo
regime da CLT, têm apenas o direito de en-
trai' no quadro suplementar, o que tomaria
muito difícil sua inclusão no Plano.

Conclusão

Será concluída hoje à tarde a série de reu-
niões do diretor-geral do DASP, Cel. Darci Si-
queira, com os diretores de departamentos de
pessoal para exame da sistemática do Plano
e das instruções normativas. Já foram rece-
bidos 110 diretores e hoje serão atendidos mais
10. Na próxima semana haverá um encontro
com todos os diretores das 18 fundações vin-
culadas ao Ministério da Educação e Cultura,
para exame da situação de seus servidores.

Os resultados dos encontros com os dire-
tores de pessoal indicam que até 1.° de no-
vembro pelo menos 70% terão condições de
aplicar o Plano. Não há nenhuma recomenda-
ção para que seja cortada qualquer percenta-
gem de servidores, ainda que o DASP tenha
advertido que não serão aprovadas lotações
paternalistas. Todos os servidores que forem
incluídos no Plano receberão seus vencimen-
tos desde 1.° de novembro, mesmo que a lo-
tação seja aprovada muito depois.

Direitos

Ao contrário do que foi noticiado ontem,
todos os funcionários dos órgãos transforma-
dos em empresas ou fundações e que tiverem
optado pelo regime da CLT manterão suas
vantagens assistenciais, mesmo com a trans-
ferència de sua vinculaçáo do IPASE para o
INPS. Não haverá, portanto, qualquer inter-
rupção na concessão dos direitos assistenciais
e sociais assegurados quer pelo INPS ou pelo
IPASE.

A integração, que deverá ser precedida de
opção expressa do funcionário, se efetivará
mediante contratação no regime da legisla-
ção trabalhista por prazo indeterminado
e para emprego compatível com as atribui-
ções do cargo ocupado pelo funcionário quan-
cio da opção.

Ex-diretor Treinamento de 2 milhões
do BDRN é

Ergonomia
debate

pi•ocessado reúne técnicos do Governo transporte
N atai (Correspondente)

— O ex-presidente do Ban-
co de Desenvolvimento do
Rio Grande do Norte, Sr.
Arimar França, está sendo
processado administrativa-
mente pelo Banco Central,
sob a acusação de ter co-
brado juros 1'inais de 45%
num empréstimo dc Cr$ 1
milhão 500 mil para Tinan-
eiamento de projetos agro-
pecuários e. ao pagai* a pri-
meira de duas parcelas de
CrS 511 mil. ter Hcado com
21% para si, depositando o
dinheiro em sua conta par-
ticular.

O Procurador-Géral da
Justiça, Sr. Clóvis Gomes
da Costa, disse que, no pro-
cesso, o Banco Central su-
gere a intiniação — amisto-
sa ou judicial — do Sr. Ari-
mar França para que devol-
va o dinheiro indevidamen-
te cobrado aos mutuários,
Fazenda Arvoredo, Santa
Fé Fazendas Reunidas, Ari-
zona Agropastnvil, Fazendas
Reunidas Aureliano e Com-
panhia de Melhoramentos
Agropastoris.

O ex-presidente do BDRN,
em sua defesa, afirma ter
havido concordância dos
empresários para que o di-
nheiro ficasse em seu po-
der.

Boeing pousa
mal cm Recife
e rompe muro

Recife (Sucursal) —
Quando aterrissava ontem
de manhã em meio a fortes
chuvas, no Aeroporto de
Guararape.s, o Boeing-727
da Varig, prefixo VLH, com
08 pessoas a bordo, só alcan-
çou a pista nos últimos 500
metros, rompendo violenta-
mente uma amurada e pro-
jelando-se na avenida que
dá acesso ao bairro do Jor-
dão, e finalmente parou so-
bre pequenos muros de uma
estação de saneamento.

Com o impacto, o trem
de pouso dianteiro partiu, a
fuselagem rasgou — princi-
palmente sob a cabine — e
os pneus traseiros penetra-
ram no interior da nave,
localizando-se entre cadei-
ras de passageiros. As duas
asas ficaram seriamente
danificadas e a porta tra-
seira do avião empenou.
Houve barulho e susto, ma.s
ninguém se feriu no trijato.

^¦L.._
1NVESTCRED S/A.
Crédito, Financiamento e Investimento
Rua do Rosário, 164 - 2.' Andír m

C.G.C. 61.182.408

CAPTAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DEDUZIDOS
DO IMPOSTO DE RENDA

A Investcred S/A. Crédifo, Financiamento e Investimento,
empresa associada à GLOBEX UTILIDADES S A., comunica que,
em 22 de agosto de 1974, recebeu autorização do Banco Central
do Brasil para a captação de Incentivos Fiscais deduzidos do lm-

posto de Renda, de conformidade com o Decreto-lei n.° 1 .304,
de 08 de janeiro de 1974, e na forma do disposto na Resolução
n.° 281, de 19 de fevereiro de 1974, do Banco Central do Brasil.

A DIRETORIA ¦J

HEITOR SCHILLER VISITA INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS DE BORRACHA SUPERCHI
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No dia 27 próximo passado, o

Secretário de Finanças da Guanabara,
visitou a fábrica de Artefatos de Bor-
racha Superchi, Irmãos S/A, na Av.
Geremário Dantas, 1127, Jacarepa-
guá. Trata-se de uma empresa pionei-
ra em artefatos de borracha e, com o
apoio do Governo Estadual, sua ad-
ministração jovem e dinâmica com
know-how próprio, vem dando sua
participação no Parque Industrial da
Guanabara. Ao evento, compareceram

grandes personalidades do mundo fi-
nanceiro, industrial e político. Na foto
da esquerda p/ direita: Dr. Davidson
Faria Meira, Assessor da Diretoria, Sr.
Antônio Carlos Superchi, Diretor, Sr.
Nei Peixoto, Superintendente, Dr. Hei-
tor Schiller e seu Assessor Dr. Ugo
Pinheiro Chagas. Após o almoço, Dr.
Schiller que, ficou vivamente inipres-
sionado com o que lhe foi dado a ob-
servar, retirou-se, felicitando a dire-
toria, funcionários e operários.

Brasilia ISucursal! — Os responsa-
veis pela política governamental de trei-
namento de mão-de-obra vão se reunir
na próxima semana para estabelecer um
esquema de ação coordenada a fim de
que a meta de treinamento de 2 milhões
de trabalhadores, nos próximos cinco
anos, prevista no II Plano Nacional de
Desenvolvimento, seja atingida.

O elevado ritmo de absorção de
mão-de-obra previsto no II PND, segun-
do o Secretário-Geral da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repú-
bliea, Sr. Élcio Costa Couto, "exigirá um
esforço de treinamento profissional sem
precedentes", mas "estamos certos de po-
der criar em prazo relativamente curto
um mercado de massa expressivo, que
possa reorientar a estrutura de produção
e ao mesmo tempo constituir-se na prin-
cipal base de sustentação de altas taxas
de crescimento".

Distribuição de renda
Na presidência da sessão solene de

abertura do Seminário sobre Sistemas de
Informação para Políticas de Emprego,
o Sr. Élcio Costa Couto disse também que
o Governo não espera que o crescimento
econômico seja por si só capaz de remo-
ver todos os obstáculos á melhor distri-
buição de renda, "se bem que por muito
tempo ainda o crescimento acelerado .se-
rá uma condição necessária ao alcance
deste objetivo".

— Estamos conscientes de que a dis-
tribüição de renda entre nós não é bas-
tante satisfatória. Impõe-se uma firme
atuação do Governo, não apenas em bus-
ca de melhor distribuição da renda mo-
netária, mas, principalmente, de outras
formas de renda que normalmente não

são levadas em conta nas medições do.s
graus de desigualdade: educação, saúde,
previdência, enfim, os setores que com-
põem a área denominada social.

Atenção especial

Destacou o Sr. Élcio Costa Couto que"o Projeto do II PND dá atenção espe-
ciai ás camadas da população que ainda
não atingem um mínimo socialmente
possível e desejável de atendimento na-
queles setores".

Para que se atinja os objetivos
nesta área. propôs-se a criação do Con-
selho de Desenvolvimento Social, que,
diretamente ligado ao Presidente da Re-
pública, deverá coordenar a ação dos
Ministérios envolvidos no cumprimento
da estratégia social.

Citando como principais instrumen-
tos desta estratégia a política de empre-
go e a salarial, o secretário-geral res-
saltou que "a expansão prevista de em-
prego (3,5% ao ano) será superior à da
disponibilidade da mão-de-obra (2,9%1,
esperando-se que a demanda seja satis-
feita com a transferência de mão-de-
obra dos setores de mais baixa produti-
vidade".

Já não será necessário — explicou
— que o setor terciário desempenhe, com
a expressão que vinha tendo, o papel de
acomodador de excedentes estruturais de
mão-de-obra. O setor secundário deverá
ser responsável por quase metade dos
novos empregos que se distribuirão seto-
Mal e regionalmente, de forma a redu-
zir tanto o ritmo dc migração rural-ur-
bana. como também aumentar as opor-
tunidades de trabalho no Nordeste.

Um projeto de veiculo prt-
ra coleta de lixo. a aplicação
da Ergonomia no arranjo
e dimensionamenfo do espa-
ço interno de carroçadas de
ônibus urbanos e o estudo
da legibilidade de placas de
automóveis serão temas das
palestras que darão prosse-
guimento hoje ao I Seminá-
rio de Ergonomia. reunido
no Clube de Engenharia.

Ontem falou o prof. Alain
Wisner, do Conservatório de
Artes e Ofícios dc Paris, tra-
tando do tema O Homem e
o Trabalho. Disse que am-
bos deixarão de ser os éter-
nos adversários se os propó-
sitos sugcridCK pela Ergono-
mia. a nova ciência, obtiver
os êxitos esperados.

Para o prof. Alain Wisner
a Ergonomia procura adap-
tar o trabalho ao trabalha-
dor, ao contrário dos que
colocam o homem na posi-
ção de um simples escravo
das novas tecnologias.

ícao se cs tende clc ao desemprego
O Secretário de Emprego e Salário

do Ministério do Trabalho, Sr. João Je-
sus de Sales Pupo, anunciou que "a curto
prazo e atuando pragmaticamente",
aquele órgão "montará em todos os Es-
tados um conjunto integrado de agèn-
cias públicas de colocação, com atendi-
mento gratuito, visando atender ao tra-
balliador e á empresa."

Ao abordar "os primeiros resultados
de um esforço começado há três anos
para a classificação de ocupações no Bra-
sil e a organização do Sistema Nacional
de Emprego", o Sr. Sales Pupo explicou
no Seminário sobre Sistemas de Infor-
maçáo para Políticas de Emprego que
sua'Secretaria, por ação normativa, coor-

denará também a.s empresas privadas de
emprego e de trabalho temporário.

Na parte da tarde, dois técnicos do
Programa Regional de Emprego para a
América Latina e o Caribe, vinculado à
Organização Internacional do Trabalho,
desenvolveram o tema A Subutilização da
Mão-de-Obra Urbana em Paises Subde-
senvolvidos.

Os Srs. Ernesto Kritz e Jo.seph Ramos
destacaram, em sua palestra, que "a su-
butilização da capacidade produtiva da
mão-de-obra no.s paises pobres náo se li-
mita, como no caso das economias desen-
volvidas, á forma absoluta de desemprego
aberto, mas estende-se á população
ocupada e a parte1 da população inativa."

FINANCILAR
CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTOS S/A

C.G.C. r..° 33.724.709/0001

Assembléia Geral
Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Ficam ':onvici.uJos os Senhore:

Acionistas da FINANCILAR -

Crédito, Financiamento e Invés-

limentos 5/A., a se reunirem

em Assembléia Geral Exiraordi-
nana, no dia 23 cie se lembre
dc 1974, às 1-1:00 hor.is. om
sua sede sócia! à Avenida Nilo
Pc-.anhn, 151 — 6.° and.ir, a
fim de deliberar sobre os se-

gu.nto^ assunlos:

a) Renúncia cie Direlor;
bi Eleição de D irei ores;
c) Assuntos Gerai;.

R'o cie Janeiro, 1 1 de setenv
bro de 197.1,

(aí RYUICHI SHIMBA

Diretor-Presidenle

(a) FUMIO HASHIMOTO

DTOlor l.o Vicc-Presidcnte

1 0ty
COMPANHIA SOUZA CRUZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ír=\
^----~~~^-^-~~~^S__ W^ """* CGC. 

33.009.911/0001-39 ^—-~—~~XXXX——
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PAGAMENTO DO DIVIDENDO N.° 109
A partir do dia 16 do corrente mês, seiá iniciado, através das agências do BANCO UNIÃO
COMERCIAL S.A., sob o controle acionário do BANCO ITAÚ S.A., abaixo designadas, o pagamento do
109." Dividendo, relativo ao 17'semestre de 1974, à razão de Cr$ 0,09 (nove centavos) poi ação. sobie

capital social de Cr$ 1.296.000.000,00.
DISTRIBUIÇÃO DO ATENDIMENTO

Observadas as disposições deste aviso, os Srs. acionistas poderão, diariamente, no hoiário de 9:30 às
12:00 e 13:30 às 17 horas, utilizarem-se das seguintes agências:

ZONA SUL
Agência Ipanema Rua Visconde de Pirajá, 146
Agência Copacabana  Rua Júlio de Castilhos, 33-B
Agência Catete Rua do Catete, 357 - Sobrelojá

CENTRO
Agência Centro  Rua do Ouvidor, 75 - 5." andar
Agência Rio Branco  Av. Rio Branco, 86 - Sobrelojá
AgènciaGonçalvesDias  Rua Gonçalves Dias, 19 - 1." andar

ZONA NORTE
Agência Moura Brito Rua Conde de Bonfim, 167-A

Acionistas - Pessoas Físicas
Detentores de ações ao portador ou nominativas, representados ou não por procuradores, serão
atendidos, indistintamente, por quaisquer das agências supramencionadas.
Acionistas - Pessoas Jurídicas (-,
Através de seus procuradores, serão atendidos pela Agência Centro, sita na Rua do Ouvidor, 75
- 5.° andar.

Imposto de Renda (na fonte)
sobre dividendo

PESSOAS FÍSICAS Ações Nominativas

Ações ao Portador Jem desconto
Com desconto  1 o %

Não Identificado  15% PESSOAS JURÍDICAS
Identificado  Isento Ações ao Portador ou Nominativas  Isento

Identificado c/desconto  15% RESIDENTES NO EXTERIOR  25%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-As pessoas físicas, como de costume, receberão de volta, no ato, as cautelas apresentadas e os

dividendos a que têm direito.
-Será indispensável a apresentação do documento de identidade e, quando se tratar de ações
nominativas e ações ao portador identificadas, do CPF ou CGC.

-As cautelas deverão ser apresentadas em ordem numérica crescente.
-Os bancos e demais pessoas jurídicas receberão os impressos e a orientação para o seu preen-
chimento no Departamento de Ações da Companhia.

5-A partir do dia 16 de outubro vindouro, o atendimento em questão passará a ser efetuado
somente na Agência Centro, na Rua do Ouvidor n." 75 - 5." andar, diariamente, no mesmo
horário acima indicado.

-O pagamento dos dividendos e bonificações anteriores, até o dividendo n.° 108, bem como outros
assuntos de interesse dos Srs. acionistas deverão ser tratados, a partir da data deste aviso,
no Departamento de Ações da Companhia, na Rua Candelária n." 66, diariamente, das 8 às 1 1
e das 13:30 às 15 horas.

-No período de 13 a 27 de setembro, ficarão suspensas as transferências e conversões de ações,
bem como o desdobramento e agrupamento de cautelas.

-Os acionistas que não receberem o presente dividendo até o dia 24.12.1974, prazo previsto no
artigo 13 do Decreto-Lei 401/68, com a redação dada na Lei 5.589, de 3.7.1970, estarão
sujeitos a retenção na fonte, do respectivo imposto de renda de 15%, como beneficiários de
rendimento não identificado.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1974

E. J. Rigby
Presidente J)
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OPEP debate novo 
preço 

do 
petróleo

Abu Dhabi assume o
controle de empresa

Abu Dhabi, Cleveland e
Nova Iorque (AP-JB) — O
jornal Alwahda anunciou
ontem que o Governo de
Abu Dhabi concluiu as ne-
gociações com empresas
petrolíferas, elevando de 25
para 60% a sua participa-
ção no capital da Abu
Dhabi Marine Áreas Ltd.,
que explora petróleo no li-
toral do emirato.

A noticia foi dada ao
jornal pelo stibsecretário
do Departamento de Petró-
leo de Abu Dhabi, Sayyed
Abdullah Ismail, ao retor-
nar de uma viagem a Lon-
dres, na última terça-feira,
onde foi negociar a opera-
ção. A Abu Dhabi Marine
Áreas Ltd. anteriormente
era controlada pela British
Petroleum em- associação
>com a Compangnie Fran-
çaise des Pétroles.
EXXON E LÍBIA

A Exxon confirmou queas negociações com a Libia

para a concessão de novas
áreas de exploração de gás
e petróleo "encontram-se
nas etapas finais." Os ob-
servadores acreditam que
estas áreas são mais valio-
sas que as atuais conces-
sôes da Exxon naquele país.
ÓLEO A TERMO

Nova Iorque (UPI-JB) —
A Bolsa Algodoeira de No-
va Iorque inaugurou esta
semana um mercado a ter-
mo de petróleo não refina-
do devido à queda nas ope-
rações a prazo de algodão.
As atividades se iniciaram
com um contrato comum de
cinco mil barris a 10,95 do-
lares (Cr$ 75,00) para en-
trega dentro de prazos quevariam de três a 18 meses.

Várias empresas petroli-
feras norte-americanas ma-
nifestaram-se interessadas
pelo novo mercado, se bem
que nenhuma delas pareça
disposta a atuar neles por
enquanto.

Viena (AFP-AP-UPI-JB) — Uma
violenta guerra psicológica entre países
produtores e consumidores de petróleo
desencadeou-se, nas vésperas da confe-
rência da Organização dos Paises Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), que terá
início hoje nesta Capital, pela possibili-
dade de que seja decidido um aumento
nos preços do petróleo cru na base de
14%, para compensar os efeitos da in-
fiação.

Os países produtores revelam a ten-
dência, nos últimos dias, de unificar suas
posições para impedir uma baixa dos
preços do óleo cru. O Ministro do Pe-
tróleo do Irã, Jamshid Amouzegar, atual
presidente da OPEP, disse que oito dos
13 membros da Organização estavam a
favor do aumento de preços, consideran-
do que o índice de inflação nos princi-
pais países industrializados justificava a
majoração.

TENDÊNCIA DE AUMENTO

O secretário-geral da OPEP, Abder-
rahman Khene, da Argélia, afirmou on-
tem que os paises produtores mais im-
portantes são a favor de um aumento no
preço do produto na base de 14%, o queeqüivaleria a aproximadamente a 1 dó-
lar e 50 centavos (CrS 10,50) por barril

de .petróleo leve. A declaração de Amou-
zegar evidenciou também que cinco
membros da OPEP eram contra a alta
de preços, o que poderia levar á rejei-
ção da majoração, já que a Organização
adota suas decisões por unanimidade.

Fontes bem informadas acrescenta-
ram que o aumento seria rejeitado a fa-
vor da continuidade do congelamento de
preços por mais três meses, pelo menos,
e da elevação das taxas que as compa-
nhias pagam, em mais 2%, para um no-
vo total de 16,5%.

A Arábia Saudita, favorável no co-
meço a uma redução desses preços, uniu-
se finalmente, ao que parece, à vontade
comum de resistência, segundo fontes de
informação argelinas. O secretário-ge-
ral da OPEP acentuou que era provável
que os ministros concordem em reduzir
a produção de petróleo para evitar o
atual excedente de 2 milhões de barris
diários, que obrigaria a uma redução nos
preços.

O preço do petróleo bruto é atual-
mente de 11 dólares e 63 centavos (Cr$
81 e 64 centavos). Um aumento dos pre-
ços de petróleo, reajustado com o nível
de inflação dos grandes paises consumi-
dores, eqüivaleria, de fato, a uma esta-
bilização dos ingressos dos países produ-tores, ressaltaram os peritos da OPEP.

A campanha para economia (le combustível está na página 18
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SEDE: BELO HORIZONTE

RESUMO DO BALANCETE ENCERRADO EM 30.08.1974

ATIVO PASSIVO

CrS CrSCaixa, Depositado no B. Brasil, S/A., e Títulos Federais de ClPr'1zo 53.692.689,95
Empréstimos 1.079.950.762,4]

Outros Créditos
Banco Central — Recolhimentos Compulsórios 65.472.862,83
Agências e Correspondentes  632.902.467,58
Outras Contas  ^150.312.588,08 1.198.687.918,49
Valores e Bens
Títulos à Ordem do Banco Central  128.724.375,00
Outros Valores e Bens  84.014.533,70 212.738.908,70
Imobilizado 72.393.860,91
Resultado Pendente 30.600.134,05
Contas de Compensação 3.525.444.675,04

6.173.508.949,55

, Cr$ CrS
Capital  93.000.000,00
Reservas,  66.475.861,35 159.475.861,35

Depósitos 1.010.823.178,28
Outras Exigibilidades e Obrigações
Refinanciamento e Repasses no Banco Central 93.402.669,89
Agências o Correspondentes  683.575.013,42
Ordens de Pagamento c Outros Créditos .... 652.757.818,59 1.429.735.501,90

Resultado Pendente 48.029.732.98
Contas de Compensação 3.525.444.675 04

6.173.508.949,55

Vicente de Araújo Presidente Benedito Vai de Almeida
T.C. CRC. MG n.° 16.070
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BALANCETE EM: 30 DE AGOSTO DE 1974
"S

ATIVO PASSIVO

disponívelCaixa e Bancos
REALIZÁVELDev. p/Responsab. Cambiais Empréstimos Dev. Repuose Empr. Est. R/ó3 ....Dev. p/Refinanc. Finame/EximbankTítulos e Valores Mobiliários Aplicações Alternativas Tributos .. .Departamentos no Pais Outras Contas 

14.140.143,51

23.286 079,02337 2CÓ.316J8138.515.085,3153 347.182,0613 164.323,51887.390,00156 003.248,0154.079.662,93

NÃO EXIGiVELCapital ...Reservas ..

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE

COMPENSAÇAO
Dev. p/Fianças Avais Pres. 4131Dev. p/Fianças Avais Pres. País ...Dev. p/Fianças Avais Pres. ExteriorDev. p/Fianças Avais Pres. P.I.S. ..Fundos de Investimentos Outras Contas 

40.097.238,2031.392,011,127.926.015,9921.000.000,0084.489.070,69•124.259.093,38

776.489 287,02
14.654.857,6222.026.227,29

827.310 515,44

1.309 163.429,38
2.136.473.944,82

EXIGIVELTítulos Cambiais Depósitos a Prazo Fixo Obrigações Moedas Estrangeiras R/63Refinanciamento Finame/Eximbank . . . .Créditos em C/C. Vinculados Departamentos no País Outros Créditos 

26.000.000,00'24.948.795,20

15.018.565,67332 924.830,47126.193.165.0049.794 585,3350.359.279,10156.003.248.0118.608.448,64
RESULTADO PENDENTE

COMPENSAÇÃO

50.948.795,20

748 902.122,22
27 459.598,02

827.310.515,44
Resp. p/Fianças Avais Prest. 4131 ..Resp. p/Fianças Avais Prest. PaísResp. p/Fianças Avais Prest. ExteriorResp. p/Fianças Avais Prest. P.I.S.Resp. p/Fundos de Investimentos

40.097.238,2031.392.011,127.926.015,9921.000.000,0084.489.070,69Outras Contas  1.124.259.093,38 1.309.163 429,38
TOTAL  Cr$ 2.136.473.944,82 I

Vicente de Araujo - Diretor-Presidente Almir Gonlijo Sllva I
TC. Reg. CRC. MG. 16987 t

A

A as S.A. CftÉDSTO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RESUMO DO BALANCETE ENCERRADO EM 30/08/1974
ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa e Bancos

REALIZÁVEL
Financiamentos
Outras Contas

PASSIVO

2.998.065,73

191 .888.760,09
14.034.229,57 205.922.989,66"

IMOBILIZADO
RESULTADO PENDENTE
COMPENSAÇÃO

1.448.312,13
954.449,22

683.267.316,19

TOTAL  Cr$ 894.591.132,93

NÃO EXIGiVEL
Capital 
Fundos e Reservas ....

13.800.000,00
7.378.945,89 21 .178.945,89

EXIGÍVEL
Títulos Cambiais  181.286.207,92
Outras Contas  1.295.273,26 182.581.481,18

RESULTADO PENDENTE 7.563.389,67
COMPENSAÇÃO  683.267.316,19

TOTAL  Cr$ 894.591.132,93

VICENTE DE ARAÚJO
Diretór-Présidente

ATHAÍDE VIEIRA DOS SANTOS
TC. C.R.C. MG. n.° 18282

EMPRESAS "MERCANTIL DE MINAS": Banco Mercantil de Minas Gerais, S.A.; Banco Mercantil de Investimentos, S.A.;
Mercaminas S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos; Minas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.; Cia. de Seguros Minas—Brasil; Eletrodados S.A.; Mercantil Administração e Corretagem de Seguros S.A.;
Mercatítulos S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Meca S.A. Mercantil Indústrias Mecânicas;
Minas Diesel S.A. e Montes Claros Diesel S.A.

Eco no m is ta prevê
recessão nos EUA

e quebra de banco
Boston, Washington e Nova Iorque (AP-AFP-UPI-JB) — O economista Paul Samuelson, PrêmioNobel e membro do Instituto Tecnológico de Mas-sachusetts, declarou ontem que "tudo indica que osEstados Unidos atravessam atualmente um perío-dc de recessão, mas o pais ainda está longe de umadepressão como a de 1929".
Falando a um grupo de economistas, em Bos-ton, Samuelson prognosticou que um dos 10 pri-meiros bancos norte-americanos poderia encontrar-se em situação de quebra e que, nesse caso, o Go-verno se encontraria frente a uma responsabili-dade moral e uma obrigação econômica".

Ford combate desemprego
O Presidente Gerald Ford liberou ontem fun-dos federais para o financiamento de trabalhos daserviço público em comunidades duramente casti-

gadas pelo desemprego, prometendo não lutar con-tra a inflação por métodos que signifiquem o de-semprego para os norte-americanos.
Ford abriu uma reunião com duas dezenas de

dirigentes operários, vários Deputados e seus pró-prios assessores econômicos, comprometendo-se a
usar todas as armas possíveis, inclusive dólares, paraevitar o aumento do desemprego cm conseqüência
da política antiinflacionária.

Algo errado

O Presidente pediu aos presentes franqueza e
ii:formalismo e o conseguiu primeiro do presiden-to da Federação Norte-Americana do Trabalho e do
Congresso das organizações industriais (AFL-CIO),
George Meany, que se inclinando para a frente e
olhando o Presidente nos olhos, disse que o primei-rc passo deveria ser "reconhecer que estamos fa-
zendo algo errado".

Assinalou também que a resposta à inflação
deve ser encontrada fora dos campos da restrição
ao crédito, das taxas de juros altas e do corte in-
discriminaào do orçamento, "que só prejudicam os
que estão na base da pirâmide".

Acusações

Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Mi-
neiros, Arnold Miller, afirmou que "as grandes com-
panhias de energia estão assaltando a bolsa de to-
dos os cidadãos norte-americanos. Mas, em vez de
dividir com o público seus lucros inacreditáveis, as
companhias querem fazer do operário o bode expia-
tório da inflação que elas criaram."

Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Indústria Automobilística Leonard
Woodcock, sugeriu "outro olhar ao Imposto de Ren-
da negativo", uma idéia de bem-estar com subven-
ções federais aos que ganham salários abaixo do
nível mínimo.

O plano de Ford para o rápido investimento dos
primeiros 65 milhões de dólares na criação de em-
pregos (CrS 455 milhões), se destinará às áreas quesofrem o maior desemprego, que atualmente chega
a 5,4% da força de trabalho nos Estados Unidos.

Chile sofre

críticas

de andinos

Lima, Santiago do Chile
e Bogotá lUPI-AP-JB) — A
Comissão do Acordo de Car-
tágena iniciou ontem seu
décimo quinto período ordi-
nário de sessões, discutindo
o problema da aplicação nos
países da sub-região andi-na da Decisão 24 sobre o
tratamento comum ao ca-
pitai estrangeiro e a supôs-ta violação do Chile a esseregulamento.

Os delegados da Bolívia,Colômbia, Peru e Venezuela— menos do Equador — fi-zeram ontem severas críti-eas ao Chile por sua supôs-ta violação da Decisão 24como conseqüência do Esta-tiilo que esse pais pôs emvigor para captar capitaisestrangeiros.

A resposta
O General Augusto Pino-ehet, Presidente da JuntaMilitar, afirmou ontem queo Chile se propõe a "forta-

lecer" o Pacto Andino e a"promover" a inversão es-trangeira no pais. Em suamensagem ao pais, ao co-memorar um ano de golpemilitar que resultou na que-da do Presidente Salvador
Allende, afirmou que a Jun-
ta, ao tomar o Poder, en-
controu o pais "num des-
crédito total" frente às or-
ganizações financeiras.

Segundo Pinochet, exis-
tia uma "falsa imagem do
Chile" durante o Governo
anterior, pois Allende havia
conseguido convencer a Go-
vemos e a organizações
constitucionais "que (oseul' era um regime democrático
atuando constitucionalmen-
te".

A Camara de Represen-
tantes iniciou um debate
sobre um projeto de convè-
nio para a venda de carvão
coque da Colômbia para o
Brasil. O debate foi promo-
vido pelo parlamentar Al-
berto Gonzalez que descre-
veu o projeto de convênio
como inconveniente aos ln-
teresses nacionais.

Segundo o projeto, Brasil
e Colômbia investiriam 2
milhões de dólares (cerca
de Cr$ 14 milhões) para es-
tudar as possibilidades do
projeto.

Finame.

BANCO BRASCAN

Consulte o Brascan

?
DE INVESTIMENTO S.A.

Rio de Janeiro: Rua da Candelária, 60 -10° and.-Tels.- 223-1627.

BISCOITOS EMAGRECEDORES Ml LI CAL

M

%

Provocam rápida perda de peso. Satisfazem o
apetite e não contêm substâncias nocivas.

Têm todas as vitaminas, sais minerais e
aminòácidos necessários ao adulto.

«3 , 5 sabores: chocolate, baunilha,
¦L^queijo, limão e café. Um produto

À VENDA NA
UDADOR, PONTO DE BALA. PEG-PAG.
DI8RACO, CASAS SENDAS. POMERODE,
CHATEAU SUISSE, LATICÍNIOS DORA
CASA MIXTA LUCULUS. DIEPLAN E NOS
PRINCIPAIS SUPER MERCADOS

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

para uma grande indústria sediada em Nova Friburgo
Trata-se da supervisão dos departamentos financeiro e administrativo

desta companhia multinacional, ievando o ocupante a trabalhar junto ao
Diretor Superintendente, secundando-o e orientando-o na implantação das
políticas empresariais.

Fazem parte destas tarefas a gestão da contabilidade, da controlado-
tia e tesouraria, do setor de pessoal e dos serviços gerais administrativos.

Desejamos indicar ao nosso cliente, ao qual prestamos serviços de
consultoria, um jovem administrador que esteja ocupando um cargo seme-
ihante numa indústria e que conheça bem o idioma alemão ou alternativa-
mente o inglês.

Ao interessado, regamos o envio de dados profissionais completos, os
quais serão tratados com a nossa habitual reserva. Escreva para.

M. G. SALLOVITZ

Morris & Morgan
CONSULTORES E ENGENHEIROS ASSOCIADOS

AV. PAULISTA, 2.444 - 10." - 102 - S. PAULO - FONES: 282-7599 - 282-7466
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LOJAS AMERICANAS S. A.
Empresa Brasileira de Capital Aberto

RELATÓRIO DA DIRETORIA À 46.a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1.° DE JULHO DE 1973 A 30 DE JUNHO DE 1974

/::::::/

l::::::!:::::::::::*^
|:::ii::i::i:::::í;!S».

\!::::IÍ\
i::!'!"Íl

:;::::::::::::::
IIIII:;::::::
¦¦II

jijppj E ¦
111M

::::::::
iiiillü::::::::

iip:
""ii

¦ülil!:::::::
liiiiüj

,-::::::::
i:::::i;::::::::

jiiPip

li

SRS. ACIONISTAS:
A Diretoria de LOJAS AMERICANAS S.A. apresenta e submete a consideração

o Relatório das atividades sociais referentes ao exercício de 1973/7*1. acompa-
nhado do Balanço Geral encerrado em 30 de junho de 1974, da Demonstração de

' Resultados e do Movimento das Roservas, durante o exercício, do Parecer do
Conselho Piscai, bem como do Certificado dos Auditores Independentes, DE-
IOITTE. HASKINS S SELLS, suplementando os Relatórios Parciais do nosso Depar-
tamento de Auditoria e Controle Interno.

1. CAPITAL SOCIAL:
A 57." Assembléia Geral Extraordinária realiiada em 11 de outubro de 1973, apro-
vou proposta da Diretoria — com parecer favorável do Conselho Fiscal — para
elevar o capital social cie CrS 96.000.000.00 para CrS 132.000.000,00 mediante a
incorporação de reservas, e conseqüente distribuição aos acionistas de 3 ações
novas por grupo de 8 possuídas, representando um aumento de 37.5% do capital
social.
2. RESULTADO DO EXERCÍCIO:
2.1. VENDAS — As vendas no exercício encerrado em 30 de junho, atingiram a
CrS 882.685 678.88 o que representa uni acréscimo de 49,25% sobre as vendas do
exercício antejior. O quadro abaixo demonstra a evolução de nossas vendas nus-
últimos 5 anos. evidenciando à expansão real de nossas atividades coineròjaís,
bem aci tua do índice mliacionáno.

Exercício

1969/70
1970/71
197!,<72
1972/73
I973/7.Í

Í.2. LUCRO LIQUIDO -- O lucro tktuido após Iodas as deduções, inclusive as
provisões para o imposto de Rèrícfá e para o Imposto sobre Circulação de Merca-
donas dos Estoques, toi de CrS 73.581.283.62 o qus representa uma percentagem
sobte o capital de 55.7-1% e um acréscimo sobre o ano antenor de 39.-10%. Deve-
mos ressaltar que a provisão para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias do
Estoque, no valor de Cr$ M.000.0O0.00, está sendo constituída pela primeira ve.:
neste exercício, de conformidade com o Parecer Normativo CST-N.0 70, de 10 de
fevereiro de 1972, da Secretaria da Receita Federal. No, próximo exercício esía
provisão, considerando a reversão da atual, oevera restringir-se a, aproximada-
mente, 25% da pfovisào deste ano.

Lucro Liquido . índice do
CrS Mil Lucro Líquido

1970/71
1971/72
1972/73
1973/74

25.801
34.276
52.788
73.581

100
133
204
284

-/:.

índice das
Vendas

100
134
183
273

Vendas Índice das ' índice do í
CrS Mil- Vendas Custo de Vida (GB)

226-233 , '00 100
322.447 . 142 -.121 -^
432.663 191 " : -1.41 - :i
591.254 261 158
882 686 390 205

3. INVESTIMENTOS:
3.t. Os investimentos do Ativo Fixo, durante o ano social, atingiram à importância
de CrS 56.038.734.98. assim discriminados:
Imóveis I. CrS 32.549.662,92
Móveis e Utensílios CrS 2.447.143,57
Máquinas e Equipamentos...... Cr$ ].526.816,92
Instalações CrS 19.282.809,19
Veicules _£[$ _JA&AXr?_y&

CrS 56.038.734,98

3.2. Em setembro de 1973, inauguramos a LOJA N.D 36 em Campo Grande - Mato
Grosso, com uma área cie vendas de l.600m2, possuindo ar condicionado e e$ta-
c,íonarr]èn|o para carros, i
3.3. EpifSetèjnbro de 1973. compramos nn cidade fie Maringá. Paraná, uma área de
3.000m2, com frentes para a AVenída São Paulo e Avenida Brasil; onde será cons- .
truíno o prédio que abrigará a nossa LOJA N.° 41.
3.4 Em rjóvèmbró de 1973. completamos a reforma e ampliação da LOJA N.° 4, no
Méier. Guanabara, coni a duplicação da área de vendas, instalação de escudas'
rolantes e ar condicionado. . '

3.5. Também em novembro do ano passado, abrimos ao público à ampliação da
LOJA N." 19. pa.Tijuca, Guanabara, peto lado tia Praça Saem; Pena, com um
acréscimo de 600m2 na respectiva área de vendas; Acha-se ainda em execução',
uni novo aumento de 500m2 na área de venaas desta Loja, que passará a ter
2 ÜQ0m2, com a construção de prédio de 4 pavimentos, na Rua Santo Atonso n.°
297, cujo término esta previsto para setembro próximo.
3.6. Em novembro de 1973, concluímos a interligação de nossa LOJA N° 5, à Rua
do Ouvidor e Uruguaiana. Guanabara, conta loja da Rua Ramalho Oriigão n.° 38, o
que representou um acrésólrnó de área de vendas de 40Qm2
37. Em maio de 1974. compramos o prédio da Rua Uruguaiana n,° 47, Guanabara,
destinado à futura ampliação da LOJA N.° 5.
3.8. Está programada pata outubro do^ comente ano a inauguração em Recife,
Pernambuco, da LOJA N.° 37, que será a maior Loja da sociedade, com uma área
de vendas de 4.000m2.

O PrédÍo de 5 pavimentos, sendo dojs para os Balões de vendas, um para estado-
namento e dois andares para dependência'? de serviços õ estoque, com um total
de lO.OOOmS de área construída.
3.9. E'n agosto de 1973. adquirimos ps Lotes n °s 2. 3. 4. 16 e 1 7 da Ouadrá CS-1,'do Setor A, na cidade Satélite de Táguãífngá - Distrito Federal, com 3;i65nii2, onde
está sendo editicada a nossa LOJA N.° 39. com término* previsto para maio de
1975, è que contará com uma área de vendas de 2,8Q0m2;

3 10. Está prevista para o 2 ° trimestre de 1975 a inauguração da LOJA N° 42 -
PORTO ALEGRE - RS. no local da antiga LOJA N ° 27. Esta loja possuirá uma área
cie vendas de 3.000m2, com ar condicionado e escadas rolantes.
4. UNIDADES POSSUÍDAS:
Em 30 de junho último, a empresa possuía 32 Lojas, em tí Estados e no Distrito
Federal. Sede Social, no Estado da Guanabara. Escritório, em São Paulo. 2 Oepósi-
tos (um no Estado da Guanabara e oulro em Sáo Paulo) e unia Oficina de Manu ten-
ção e Fabricação.' totalizando 120.000m2 de área construída, dos quais 8Q.000m2
pertencem á sociedade.
5. EXPANSÃO:
A Direto'ia prossegue empenhada na pesquisa de locais,- visando a abertura de
novas Lojas. Os investimentos programados para o ano social de 1974/75, são os
seguintes:
á| Construção e instalação da LOJA 42, em POR IO ALEGRE Cr.S 18 000 000,00
b) Construç.io e instalação da LOJA 38, na Pénhà - SAO PAULO OS 20,000.000,00
cl Construção e Instalação da LOJA 39. em laguàlihga - DF Crí 16 000.000 00
d) Conslruçáoe Instalação da LOJA 41. em Maringá - PR CrS 11 000 OOO.00'
e) Ampliação da LOJA 21. em São José do Rio Preto - SP C'S_8JM0 00O00

Total: ,, CrS 73.000.000,00

6. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:
6.1. A empresa através do Departamento de Desenvolvimento Pessoal, prossegue
ministrando cursos de formação e aperfeiçoamento de balconistas, Assistentes de
Vendas e Encarregadas e Chefes de Departamentos de suas Loja:; Durante o
exercício passado foram realizados três cursos de formação de Assistentes, coni
35 participantes, 11 de formação de Instrutores com B3 participantes e 7,8 cursos
de balconistas com- 782 alunas. Destacamos a valiosa colaboração do nosso
quadro de luncionanos que, especializados em assuntos comerciais, administra-
ção de pessoal, contabilidade, matéria fiscal e trabalhista, muito tem feito pelo
êxito desse programa.
6 2. Em 30 de junho último, contávamos com 8.120 empregados, dos quais 8.024
sãooptantesdo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
6 3, Os Serviços Médico. Hospitalar e Farmacêutico, que presta assistência gra-
tuita aos nossos empregados, atendeu durante o último exercício a 55.102 casos,

havendo sido defendido com este serviço o montante de CrS 2.245.460.59. Esse
serviço, por intermédio de seus ambulatórios, localizadas em todas as Cidades
onde possuímos Lojas, presta assistência nos próprios ambulatórios e a domicílio,
tratamento dentário, tratamento médico especializado, exames de laboratório, m-
clusive, fornecendo produtos farmacêuticos, sem ônus para seus empregados. A
Sede, alem de salas de exames de emergência e repouso, possui ambulância para
remoções e visitas domiciliares, sendo que, através de- convênio com o INPS. o
primeiro exame o feito pelos médicos de LASA,
6 4, O nosso Serviço Social, no Estado cia Guanabara, vem prestando elicaz assis-
tènCfa aos funcionários, e também através de Convênio com o INPS.
7. PROCESSAMENTO DE DADOS:
O departamento de Sistemas de Informação acha se estruturado em três divisões:

Divisão de Análise e Programação, a qual estão afetas as atividades relaciona-
das com os aspectos computacionais tios sistemas.

Divisão de Organização e Métodosi á qual estão afetas as atividades relacío-
nadas ao desenvolvimento dos aspectos humano organizacionais dos sistemas, e
—- Divisão de Processamento do Dados, à qual estão afetas as atividades opera-
cionais dos sistemas. _,
Esta última conta com um sistema BÚRRÓUGHS B-3500, com 60 kB de memória, 4
trtas magnéticas. yiT'MB de discos magnéticos, leitora de cartões, pèrfuradora cie
cartões e impressora com 1040 linhas por minuto,
7..? Já se 'acham inteiramente implantados todos os serviços da Contabilidade, o
Cadastro Geral de todas.as mercadorias emissão de pedidos de fornecedores,
além rjo diversos serviços isolados, pertinentes a outras áreas da administração,
inclusive do Departamento de Acionistas.! v« . '¦

8. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:' ^ V
Dividendos - Propõe à Diretoria á 46.Í? Assembléia Geral Ordinária o pagamento a
partir de 2 de dezembro próximo futuro, de CrS 0,18 oòr ação. sobre 132.000.000
oe ações, no vaior total de CrS ?3 760.000,00 - representando 2b\50% ao Lucro
Tributável; e 32.30% do lucro liquido após provisiònaménlo.
9. A Diretoria, ao encerrar esta exposição, agradeço a todos os empregados pela
leal e eficiente colaboração prestada durante o exercício ora encerrado, e está à
disposição dos Acionistas para qualquer esclarecimento desejado.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1974.

OS DIRETORES: (ááj THOMAS IEONARDOS. Presidente —JOHN DA VIÉS, Vice-
Presidente — FRANKUN L. GEMMEL, Direlor-Gêrente — DONALD C. BEST,
Diretor-Comercial — RAUL FREITAS DE OLIVEIRA, Diretor-Financeiro — CARLOS
AUGUSTO VIEIRA, Diretor — OLIVAR FONTENELLE DE ARAÚJO. Diretor— JORGE
DE SOUZA HUE, Diretor — HENRIQUE DE AFFONSECA KERTI, Diretor.
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disponível
Em caixa
Em bancos
Títulos vinculados ao Mercado Aberto...

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO:
Estoques
Mercadorias .:...
Materiais de consumo
Importação em andamento

Sub. Total .'..".
Menos; Provisão de I.C.M,

nos estoques (Nota 3)
Contas a receber
Aplicações financeiras

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:
Valores e Bens:
Contas a receber
Empréstimos compulsórios

IMOBILIZADO:
(mobilizações técnicas (Nola 4):

¦ Valor histórico
Cor/eção monetária"'Valor 

corrigido...'..
Menos - depreciações acumuladas
Imobilízações financeiras;

: , Aplicações por incentivos 1jscaÍs{Nota 5).,
Cauções'permanentes '. ,.,.

. ] Adiantamenloparaativo imobilizado -....,
• Outras aplicações em ações e títulos

ATIVO
Cr$ 2.233.79-i 02

23 582 166,50
19 353.081.OS OS 45.169.04160

. CrS 118 926 628.00
9 730.885 15

1MB7.93.
128672,0-11.08

1-1000 000.00 11-1672 541 OB
3 855 025. J8
5 604.975 27

7.938 8-15.00
622.191.86

168 076.880.81
78146.571,36

2-16 222.-I5217
40.967.753.71

10.595 948,01
509.457.24

6.563.478.53'
120.392.66

PENDENTE - Despesas diferidas..
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL

124.132 541.83

6.561.036,86

205.254 698,46

17.789,276,44

, ^4.269 486.U
11.727 64041

Oi 41d.9'J3 721.74

EXIGIVEL A CURTO PRAZO:
Fornecedores -.—.• ¦¦-¦•
Imposto de renda a pagar - exercício 1974
(Nota 6) r..
Provisão para o programa de integração social
Obrigações a pagar'Obrigações 

com aquisição de imóveis
Contas a pagar.
Credores n.m contas correntes
Dividendos a pagar

EXIGIVEL A LONGO PRAZO:
Obrigações com aquisição de imóveis
Provisão para imposto de renda págável em 1975

(Nota 6)

NAO EXIGIVEL: /
Capitai - t3,? 000 000 ações ordinárias do valor nominal

nominal de CrS 1,00 cada uma (Nota 7)
Reservas e fundos estatuârios:
Reserva para aumento de capital;
Correção do ativo e bonificações de ações ,.
Reserva para manutenção do capitai de giro próprio
Reserva legal '•
Fundo de indenizações e emergência
Fundo de conservação de prédios
Fundo de garantia especial
Fundo de expansão e meinoramentos"Lucros 

suspensos;
Saldo anterior
Saldo do lucro deste
exercício

PENDENTE- Receitas diferidas..
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL '.

PASSIVO
CrS 40 755 6-16.36

5.948.268.00
2 079 871,04

216,378.92
2 221 496.30

29.538.511,23
1,641 124,12

•107.525.67

6 259.147,30

18.472.349.00

Cri 82.808.821 64

24,731.496,30

..CrS 15.076 006.38

39 071 037 32

13:-.'000 000.00

33 966.803.93
35 187.597,81
15.572.899,89

6 337.443.07
6 292.174,15
4.400.000,00
8.679631,41

54.147.044.20 296.783.594,46

852 168.93
11 727.640 41

CrS 416 903 721.74

. As Notas Explicativas da Diretoria, anexas, sao parte integrante das demonstrações contábeis

OS DIRETORES (AA) THOMAS LEONARDOS. Dirclor-Presidente - JOHN DAVIES. Oirelor-Vice-Presidenlc - FRANKLIN L. GEMMEL. Oirctor-Gerente - DONALD C. BEST, DJréíór-Còniércial - RAUL F«f_irAS DF OLIVLWA Dlrélor.-Fjnãnceltc - CARLOS AUGUSTO VIEIRA. Diretor •

:_>;.' OLIVARFONlENELLEDEAFtAUJO. Diretor-JORGE DE SOUZA HUE. Diretor-HENRIQUE DE AFFONSECA KERTI. Diretor. SEBASTIÃO VIEIRA ALVES. Contador (Registrado no C.H.C . GB; SOD o n " 1692).
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS -
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 1974 E 1973

EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO 1974 1973

RENDA OPERACIONAL:
Vendas do mercadorias a vista CrS 882 685.678,88 Cr$ 591.253 977.01
Prestação de serviços .*..... 273 039.50 882958718.38 32G.34e.73 591.580 325.74
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 559 6' 5 513,44 374.634 479,61
LUCRO BRUTO 323.343,204,94 ' 216.945 846.13

DESPESAS COM VENDAS:
Propaganda , 692 409.94 447.009.38
Imposto de circulação de mercadorias  ' 56 -J 19.446.11 40.389 191 27
Despesas de iiessoal >.... 83 001.092 02 140.112 948,07 58 045 i-:j4,13 .98 881.734,78

GASTOS GERAIS: '
Honorários da diretoria 1.070668.80 794 880,00
Despesas administrativas .- A. 40 622 740,98 28 833 662,92
Despesas de pessoal  

- 19 615 886.83 13 607.557.28
Impostos e taxas diversos 1 5-15 456.01 62854.751.62 1 312.1-69.12 44.548 269,32DEPRECIAÇÕES 

E AMORTIZAÇÕES '.  
II 

015.125 10 7.619 603.41
LUCRO OPERACIONAL 109.360.380.15 65.896.238.62

RENDAS NAOWPERACIONAIS:
Financeiras 13 237 577,61 10.588.635.12

- De participação :.: :. 405.015,33 
' 811630,7»

Eventuais 3 010 679.55 -16 653 272.49  11.400 265.91
DESPESAS NAO OPERACIONAIS: 

i ¦
Resultado com alienação e baixa de ativo fixo 294,793.55 ' 244,100,05

| Participação dos empregados  17.585355.43 10858671,60
, Provisão para I CM. nos estoques (Nota 3). 14.000.000.00 31 880 14898  11 102.771.65

. LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  
94.133.503,66 66.193 732,88

j Provisões: - •
. Para o imposto de renda (Nota 6) 18,472,349.00 12 253.117,00
t Para o programa de integração social 2.079.871.04 20 552.220 04 1:152.269.98 13.405.386 93
f LUCRO LIQUIDO AP.OS PROVISIONMIENTOS 73.581.283,62 52.788.345.90

•i, LUCROS E PERDAS EXERCÍCIO ANTERIOR 29.161.425.10 16.188.032,99
.',' Mais-Reversão do imposto de renda-exercício 1973 314.581,78 .-.:..-
Sub.Total ,.....: íô 47ê flflê'õS . 16.188.UJ2.99
Menos-Dividendon.°41..  - 14.400.000,00 15 076 006 88 12.722 273.62 3.465.759.37

i RESULTADOS A DISTRIBUIR 86.657.290,50 56.264.105,27
RÊSULTAD09 DISTRIBUÍDOS:

, Reservas e fundos estatufários:
Para manutenção do capital de giro 11.070.364.00 10.801.914.00

¦' ! Legal ......; -. 5.406.675.15 3309.686,65' 
Fundo de Indenização e emergência :. 3.960.000.00 

' 
.' 2 880.000.00

r Fundo de conservação de prédios 3513.207.15 ' 2421.079.52
. :. Fundo de garantia especial -.:... 3.96Q000.00 2.880 000.00

I Fundo de expansáo e melhoramentos 6.600.000.00 34.510 246 30 4.800 000 00 27 092 680.17
LUCROS SUSPENSOS... -. CrS 54,I,47.0-:.Ç20" 

" 
Cr» 29 161.425.10 

'

As Notas Explicativas da Diretoria, anexas, sao pane integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO NAS CONTAS DE RESERVAS
E FUNDOS ESTATUTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1974

' r- RESERVAS FUNDOS ESTATUTÁRIOS
", . PARA MANUTENÇÃO

AUMENTO DO CAPITAL INDENIZAÇÕES CONSERVAÇÃO EXPANSÃO

DE DE GIRO ¦ E DE GARANTIA E
 

 CAPITAL- PRÓPRIO LEGAL EMERGÊNCIA PRÉDIOS ESPECIAL MELHORAVEMTOS

» CrS CrS CrS Cr$ .CrS CrS CrS

SALDO EM 1.» DE JULHO DE 1973 ..„.. 29.523.675.78 25.467.473.81 10 165.508,83 -«.34552830 5.800.707.97 8.440.000.00 13558483.41
MAIS:

Transferência de lucros e perdas.. 11.070364.00 5.406675.15 396000000 3513207.15 3.960000,00 j 6600000.00
Reavaliação tio imobilizado técnico  16682 42915

¦ 
', 

Dividendos prescritos 71591

BONIFICAÇÕES EM AÇÕES:

Referenle a investimentoi-na área

da SUDENE (Nota 5)....CrS 130 550.00 ,

Referentes a outros'

investimentos  1.057.00 131607.00

MENOS• Valores capitalizados (Nota7) (12 370 908.00)- (3000000001 (S 0D0003.00) (12.629 092.00)
- Pagamentos debitados (1.963 055 23) (21.740.97)

Transferência entre reservas (t'350.240 00) 1.35024000

SALDOS EM 30 ÜE JUNHO DE 1974  33 906 803,9.) 35 187.597.81 15572699.89 6337.44307 6292,1,74.15 440000000 8879631.41

' As Notas Explicativas .Ja Uiretona. ane*as. sáo pade integrante das demonstrações contábei».

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis referentes ao ano lindo em 30 de junho de 19<M. toram

preparadas de modo a atender ao dibposto na Circular n ° 179 do Banco Central do
Brasil, a qual estabelece normas e princípios de conlabilidade a serem observadas
pelas sociedades de capital aberto

2. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
As principais praticas conta Oe is adotauas pe(a Companhia no preparo.de suas

demonstrações contábeis estão sunuirumd.-iscomo segue
Critério de classificação no balanço geral — O critério de classificação usado no1
balanço gerai entre curto e longo prazo; foi de considerar como curto pra.-o o limite
de 180 dias.

Normas de cónlobipiíçâp — As receitas, custos e despesas da Companhia estão
«contabilizadas com base no regime de competência
Critérios de avaliação, depreciação e amortização: As Imobilizações técnicas
encontram-se registradas ab custo de aquisição acrescido das correspondentes
correções monetárias contabilizadas anualmente de acordo coni a legislação ante-
nor ao decreto-lei 1302 de 3: oe dezembro dé 1973 Correção eqíiívaiàhle foi teita
nas respectivas contas que registram as depreciações acumuladas!
A depreciação do valor histórico é compulada pelo método linear, e calculada na
base estimada do tempo de vida útil fios dons. com exceção'das Instalações em

prédios, alugados, as quais sàn amortizadas dentro do periodo de vigência dos
respeclivos contatos'de locação.
A amortização da correção monetária das imobilízações técnicas é calculada à
mesma base usada para ã depreciação do valor histórico, porém, a partir da data
em que as mesmas sãó feitas, estando, deste modo, o período de amortização além
daquele comparãvei coni a depreciação do valor histórico
Os estoques figuram pelos valores dos respectivos inventários físicos os quais estão
avaliados ao custo real das ultimas aquisições, que. hão excedem aos do mercado.
As irncBilizações financeiras representadas pelas aplicações por incentivos llscais
estão consignadas aocwr,:o. acrescido (quando for o caso) pelo valor nominal das
ações boniiicadas provenientes de aumento de capital das empresas onda foram
feitas as respectivas aplicações.

3. ESTOQUES
E norma dá Companhia considerar o crédito do imposto de circulação de mercado-

rias (ICM) como parte integrante do custo do aquisição das mercadorias. Consequen-
temente, ern 30 de junho de 197-J havia uma parcela de aproximadamente CrS
14.000.000 incluída nos estoques existentes naquela data Com o objetivo de competi-
sar o ICM contigo nos estoques conforme determina.o Parecer Normativo CST 70, e
piara efeito de apuração de resultados, a Compannia decidiu neste exercício constituir
uma provisão de similar quantia (dedutivel para fins de imposto de renda).

4. IMOBILÍZAÇÕES TÉCNICAS (ATIVO IMOBfllZADO E DE-
PRECIAÇAO)

Em 3ü de junho de Íy/4 as irpobJiizações técnicas (ativo imobilizado e deprecia-
ção), estavam representadas pelas seguintes contas;

VALOR CORREÇÃO DEPRECIAÇÕES
HISTÓRICO MONETÁRIA ACUMULADAS

CrS' CrS C-S

Terrenos 31853.097 21 3B1 '177
Imóveis 55 699.803 26-189.538 3 882 2-10
Instalações' 63.003 868 13 918 996 17 681231
Móveis e utensilios 11999.665 13970491 1S26A192
Máquinas e equipamentos .I9'"1388 2 328 622 3 973 1Ü5
Veículos 5-16 060 21.-W '63 896

Totais.:  - 168.076 881' 78 1-15 571 -IQ.967,75-1

Em 30 de junho de 19^4 éxlaüam obrigações contratuais ou compromissos assumi-
dos relacionados com a aquisição ou ampliação de bens imobiliados no vaior esti-
rnàdó de aproximadamente CrSè.tOO 000 nao provisionadas nas contas anexas.

5. IMOBILÍZAÇÕES FINANCEIRAS (APLICAÇÕES POR INCEN-
TIVOS FISCAIS)

b praxe da Companhia em ootar pe*o investimento de parte do imposto de renda em
Incentivos tiscais. Em 30 de juiSjò dc 1974 tais aplcações eoi incentivos fisca-s esta-
vam apresentadas da seguinte forma:
Aplicações na área u.i SUDENE. CrS CrS
Aplicações em forma de subscrição de ações .5039.175
Bonificações em ações.
Recebidas em exercícios

antenores:  Cr$ 1.092 2->5 '
Recebidas nesie etercicio 130 550 . 1.222 795
Depósitos a ordem da SUDENE:
Efetuados... 1.206.169 .,,.,_
Aeteluar 1206 162 2 412331 8 674.301
Aplicações na EMBRAER:
Aplicações em forma de subseção de ações 60.168
Depósitos a ordem da EMSRAER:
Etetuaaoa 125 268 „„ „.,
A.I.UMI 80 4Q6 205674 265 842

482.466
482.466 964.932

321 646
321.642 643 288

47 585

10.595 9-18

QepÔSitps a ordem do I B.D F„
Efetuados
A efetuar
Depósitos à ordem da EMBRATUR:
Efetuados *..'
A efetuar
Investimentos em certificados de ações -—

Decreto-lei n.° 157

Total :.:

6. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
Lm conformidade cam a legislação do Impostq ae renda, a Companhia pretende

optar peio InVeStlrpénio de lima parcela equivalente a 26% do imposto de renda 'deviciò,'

em'projetos amparados por incentivos fiscais. Em conseqüência, em 30 oe junho de
197.4, loi feita uma provisão para o imposto de renda a pagar no valor de Cr$
18.472 349 baseada no lucro tributável do exercício, não sendo considerada para a
formação desta provisão, a parcela correspondente à futura aplicação em incentivos
fiscais calculada em CiS 6 515.303.

O saldo do imposto de renda devido sobre os resultados do exercício findo em 30
de junho de 1973. no total de CrS 5 948 268 acha-se classilicado no balanço geral no
exigível a curto prajo.

7. CAPITAL
Pe'a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de outubro de 1973. o capital

foi aumentado de CrS 96 000.000 para CrS 132.000.000 mediante a incorporação das
seguintes reservas e fundos estatutários:

CrS
Reserva para aumento de capital 12.37o.908
Fundo de garantia especial 8OOO.O0O
Fundo de expansão e melhoramentos 12.629.092
Fundo de conservação de prédios 3.000.000

Total 36 000.000

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Srs Diretores de t.ojas Americanas S.A

Examinamos o balanço gerai anexo, de Lojas Americanas S A encerrado em 30
de juniio.de 197-1 e as respectivas demonstrações de resultados e da movimentação
das contas de reservas e fundos estatutários para o eVercicio findo naquela data.
Nosso exame foi étetüáüo consoante as normas de auditoria geralmente aceitas e ce
acordo com as exigências do Banco Central do Brasil, e' consequentemente incluiu as
provas nos registros contábeis o outros procedimentos de auditoria que julgamos ne-
cessanos nas circunstâncias

Em nossa opinião, as dempristraçôés contábeis acima citadas, coni as notas
explicativas da diretoria, reuresentam adequadamente a situação econòmico-tinanceira
de Lotas Americanas S A ern 30 de junho de 1974 e o resultado de suas operações
rélerpnlrjs ao exercício líndo naquela data. de acordo com os princípios gerais de
coniabiKdade recomendados pelo Banco Central do Brasil aplicados com uniformidade
em relação ao e<e:cicio anterior, a nao ser quanto a constituição da provisão para o
imposto de circulação de mercadorias contida nos estoques, conforme descrito na nota
3, com a qual concordamos. *

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1974

ofcxoine. haskins 5 sells,
Auditores Independentes
CRC-GBW-10.AI/PF39' GEMEC RAI 73/099-PJ

AMÉRICO MATHEUS H.ÒRENTINO
Contador responsável

CRC-G9 n.3 2272 AI.PF 39
GEMEC RAI 73-099 2FJ

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal de LOJAS AMERICANAS S A. é de parecer qi.e a -16.* Assem-
biéia Gerai Ordinária deve aprovar os atos da Diretoria e as operações relativas ao
e*ercício social encerrado em 30 de junho de 1974. atendendo ao que consta ao
Inventário, Balanço e Contas, e dos demais papeis-apresentados com o Balanço Geral
e Conta de Lucros e Perdas, julgados cpnforme. Cumpre acentuar que o saldo da Conta
de Lucros e Pêrtíaa permite a distribuição do dividendo proposto no Relatório da
Diretoria ã referija Assembléia;

Rio ae Janeiro, 25 de agosto de 1974

Newton Froes de Arevedo-Terencio Paulo de Oliveira Catllev-SebastiSo Franrjelll
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Ia pão aplica
recursos na
A. Latina

São Paulo (Sucursal) — O Japão
investiu nos paises da América Lati-
na recursos financeiros da ordem de
Cr$ 11 bilhões 200 milhões (1 bilhão
618 milhões de dólares) dos quais mais
de 50% no Brasil, onde aquele pais
quadruplicou o volume de seus nego-
cios de 1969, até o ano passado.

Os: dados foram divulgados,, on-
tem, pelo Departamento de Economia

do Consulado Japonês em São Paulo,
que forneceu ainda a relação dos
principais itens das exportações japo-
nesas para o Brasil é de suas impor-
tações com esse país. Produtos da in-
dústria pesada — máquinas e aço —
e química, suas vendas, e minério de
ferro, algodão, carne eqüina, café,
açúcar e soja, suas compras. .

Os japoneses consideram a ado-
ção da política de abertura aos capi-
tais estrangeiros, adotada pelo Brasil
e o desenvolvimento local, como os
principais fatores para a incrementa-
ção de seus investimentos.

Os empréstimos governamentais
iniciados-com, a concessão do emprés-
timo. de 6 bilhões 317 milhões de

ienes (Cr$ 130 milhões) destinado a
Usiminas, em 1962, e outros concedi-
dos entre 1965/66 totalizaram 22 bi-
lhões 839 milhões de ienes (Cr$ 460
milhões), além de outros fundos ofi-
ciais como fontes de financiamentos.
Entre eles o Bancc. de Exportação e
Importação do Japão, para constru-
ção das hidrelétricas de Marimbondo

e Itumbiara, para execução do planode expansão siderúrgica e também os
empréstimos bancários ao BNDE, num
valor global de 79 bilhões 837 milhões
de ienes (Cr$ 1 bilhão «00 milhões).

A partir de 1968, foram realizadas
quatro reuniões da Comissão Econô-
mica Brasil-Japão e uma do Comitê
Empresarial Nipo-Brasileiro.

:."•¦>¦.

SLOUCURAS
DE SETEMBRO

¦¦"¦ i

últimos 3 dias
Quinta, Sexta e Sábado

economize de 11% até 40%

i

PEÇAS AVULSAS A SUA ESCOLHA
Ideal para ò uso, diário. Porcelana Schmidt/
Real, com descalques florais em cores modernas.

Prato raso de CrS IO, Q«

Prato, fundo de Cr$ 9,50 Of

Prato para sobremesa de CrS ft, *)•

Xícara para chá de Cr$ 8,50 § m

Xícara para, café de CrS O, Mta

Economize 26,
ESCADA 4
DEGRAUS

de CrS «5,

39,
Construída em ma*
deira de grande
durabilidade. Com
corrente de segu-
rança. Dobrável.fá-
cil de guardar.,

\ leJrV^CTV

Economize 11,
CARRINHO DE

FEIRA

de Cr$55 ,

44, .
Em arame antifer-
rugihoso, com ro-
das de nylon e
prática divisão in-
terna. Dobrávelí
fácil de guardar.

Economize 9»
COLETOR DE

. LIXO

de Cr* 29,'

20;
Armação em ferro
plastificado anti-
ferruginoso, tampa
plástica iriquebrá-
vel. Capacidade pa-
xa 20 litros.

Economize 46»

LEGUMEIRA

de CrS 279,

233,
Tubos em aço cro-
mado antiferrugi-
noso, com cestas
de grade ventilada.*
Para guardar fru-
tas e legumes.

fll \\.

Economize 22,
TÁBUA DE

PASSAR

de CrS 99,

77,
Besistente arma-
ção tubular, com
tampo estofado.
Muito prática, é do-
brável e possui ai-
tura regulável.

________¦_________„ y^"^^^^^^^^_________

Economize 24,
CONJUNTO

4 PEÇAS

de Cr$ 135,

111.
Frigideira e 3 ca-
carolas em alumí-
nio polido de bri-
lho permanente.
Cabos de baqueli-
te, isolam o calor.

Economize 56,
ESCOVA .

ASPIEADORA

de CrS 18»,

133,
-Em plástico rígido
de alto impacto,
ideal para tapetei
efòrrações. Não
requer fios oU ele-
trícidade.

I 
' 

%

Economize 8,

BANQUETA

de CrS 2»,

Muito durável.pos-
sui armação tubu-
lar com pintura an-
ti-oxidante e tam-
po em Formiplac,
fácil de limpar.

wmm

Economize 2,5*
TOALHA DE

ROSTO
de CrS 9,50

Felpuda, double-
face. Gores: azul,
coral e amarelo.
Tam. 50x80 cm.
Toalha de Banho
Tam. 65 x 115 cm.
de CrS 111, 149

%

Economize O,
JOGO DE CAMA
ROYAL - Solteiro

de CrS 40,

NbPC moesl. I B|_

Economize 2 7,
CHUVEIRO

. ELÉTRICO

de CrS 149,

122,
Em aço inoxidável,
com circuito anti*
choque. Possui re-
gulagem para2tem-
peraturas e prático
chuveirinho.

.Economize 14»
SECADOR DE

TETO

de CrS «9,

55.**9
Armação tubular
de ferro plastifi-
cado. Não ocupa
espaço útil e seca
mesmo sem sol.
Tam. 120x60 cm.

34.
m afrutfí

fe;

Estampado, lençol
e fronna em creto-
ne Santista. Fio
100% algodão. .
Casal - lençol e 2
fronhas.
de CrS 6», 549

S*.

Economize 3,
TOALHA DE

MESA ; 
—

de CiS 2T, V

24.
Decorativa,confec-
cionada em algo*
dão com padrona-
gem moderna. Sem
guardanapos, tam.
140 x 140 cm.

Economlse6f
PANO DE

COPA
de CrS •» cada

porM.^.
Tecido 100% algo*

''dão, macio e ab-
sorvente. Bonitas':
estampas de flores'
estilizadas. Tam.;
45 x 70 cm.

BREVE SEARS TIJUCA NO RIO SHOPPING CENTER
DIARIAMENTE DAS 9,00 JtS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 ÀS 18,30 HORAS.

'•'¦ ia-

¦I-
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BNDE ajuda
região menos
desenvolvida

JORNAL DO BRASIL Q Quinta-feira, 12/9/74 D 1.° Caderno
O Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico criou o mecanismo
denominado Repasse-Programa com a
finalidade de assegurar apoio íinan-
cqiro a setores específicos da econo-
mia através de linha de crédito aber-
ta a bancos de desenvolvimento.

O mecanismo apresenta a inova-
Ção de aplicar taxas de juros com-
pensatóa-ios inversamente proporcio-

nais ao grau de desenvolvimento eco-
nòmico da região onde estiver loca-
lizada a empresa beneficiada pelo fi-
nanciamento.
JUROS COMPENSATÓRIOS

Para a fixação das taxas foram
definidas três regiões: a Região I, que
inclui 15 Estados (Amazônia, Pará,
Acre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio

Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co. Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso e Goiás e os Ter-
ritórios); a Região II, formada por seis
Estados íRio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Guanabara) e o Distrito
Federal; e a Região III, que inclui
apenas o Estado de São Paulo.

Ainda para fixação das taxas, fo-

ram estabelecidas três categorias deempresas: na Categoria A estão a.s pe-quenas e médias indústrias, no Cate-
goria B estão as outras indústrias, ena Categoria C estão as empresascomerciais e de serviços.

Os juros são de 2% ao ano paraas empresas de Categoria A na RegiãoI, de 4% na Região II e 5% na Re-
gião III. Na Categoria B serão de 4%

na Região I. 5% na Região II e <V„na Região III. Na Categoria C serãode 7% ao ano. O prazo será de seteanos com três de carência.
O Conselho de Administração doBanco Nacional de Desenvolvimento

Econômico apreciará amanhã a cria-
Ção de um programa de apoio á in-dústria editorial brasileira, denoml-nado Pró-Livro.

Sears] LOUCU
DE SETEM

,.N '¦"/-'¦'¦' '•"¦¦¦

últimos €% Jk*

Quinta, Sexta e Sábado
economize de 11% até 40%

Economize 26,
ESCADA 4
DEGRAUS

de CrS«5,
•139.

PEÇAS AVULSAS A SUA ESCOLHA
Ideal para o uso diário. Porcelana Schmidt/
Keal, com descalques florais em cores modernas.

Construída em ma-
deira de grande
durabilidade. Com
corrente de segu-
rança. Dobrável,fá-
cil de guardar.

Prato raso

Prato, fundo

de CrS 10, }{•

de Cr$ 9,50 O •
W0

Prato para sobremesa de CrS O, (T*)*

Xícara para chá de Cr$ 11,50 % m

Xícara para café de CrS O, «)•

Economize 11,
CARRINHO DE

FEIRA

de CrS55 ,

44.
Em arame antifer-
ruginoso, com ro-
das de nylon e
prática divisão in-
terna. Dobrável,
fácil de guardar.

Economize O,
COLETOR DE

LIXO

de CrS 2»,

20,
Armação em ferro
plastificado anti-
ferruginoso, tampa
plástica inquebrá-
vel. Capacidade pa-
ra 20 litros.

Io
Economize 40 ,

LEGUMEIRA

de CrS 270,

233,
Tubos em aço cro-
mado antiferrugi-
noso, com cestas
de grade ventilada.
Para guardar fru-
tas e legumes.

Economize 24,
CONJUNTO

4 PEÇAS

de CrS 135,

111.

Economize 22,
TÁBUA DE

PASSAR

de CrS »»,

?7,
Resistente arma-
ção tubular, com
tampo estofado.
Muito prática, é do-
brável e possui al-
tura regulável.

Economize 8,

BANQUETA

de CrS 23,

15,
Muito duráve!,pos-
sui armação tubu-
lar com pintura an-
ti-oxidante e tam-
po em Formiplac,
fácil de limpar.

S': ?' *> 
™ÍS 

A

11* S4
§ S PM
í. w .v- a m1g& %\
S Ml :?¥" \

rí ^\\\

Economize 2,50
TOALHA DE

ROSTO
de Cr$ 9,50

Felpuda, double-
face. Cores: azul,
coral e amarelo.
Tam. 50 x 80 cm.
Toalha de Banho
Tam. 65 x 115 cm.
de CrS ltt, 14,

Frigideira e 3 ca-
carolas em alumí-
nio polido de bri-
lho permanente.
Cabos de baqueli-
te, isolam o calor.

Economize 56,
ESCOVA .

ASPIRADORA

de Cr$ 111»,
n

Em plástico rígido
de alto impacto,
ideal para tapetes
e forrações. Não
requer fios ou ele-
tricidade.

^LT—-^ ; rll X^Xsv' ( *i*V
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Economize 2 7,
CHUVEIRO
ELÉTRICO

de CrS 119,

122,
Em aço inoxidável,
com circuito anti-
choque. Possui re-
gulagem para2tem-
peraturas e prático
chuveirinho.

\SH*v $¦% & Jj â-SSS

——^ s

Economize O,
JOGO DE CAMA
ROYAL - Solteiro

de Cr$ 4 O,

34.
Estampado, lençol
e fronha em creto-
ne Santista. Fio
100% algodão. .
Casal -lençol e 2
fronhas. .
de Cr$ 63, 549

Economize 3,
TOALHA DE

MESA

Economize 14,
SECADOR DE

TETO

de CrS 69,

55,
Armação tubular
de ferro plastifi-
cado. Não ocupa
espaço útil e seca
mesmo sem sol.
Tam. 120x60 cm.

BREVE SEARS TIJUCA NO RIO SHOPPING CENTERDIARIAMENTE DAS 9,00 ÀS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 ÀS 18,30 HORAS.

YrS*XàÉÊ ^W' Jdm\

\\ ^\vmSyy^

de CrS 27,

24,
J Decorativa,confec-

?m cionada em algo-
dão com padrona-
gem moderna. Sem
guardanapos, tam.
140 x 140 cm.

Economize O,
PANO DE

COPA
de Cr$ 6, cada

por %.&•).
Tecido 100% algo-
dão, macio e ab-
sorvente. Bonitas
estampas de flores
estilizadas. Tam.
45 x 70 cm.

WOBBKCBimsHWa*
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Tanaka inicia,
hoje excursão
pelo Ocidente

Tóquio (UPI-JB) — O Primeiro-
Ministro Kakuei Tanaka iniciará hoje
uma excursão pelo Ocidente, que in-
cluirá visitas ao Brasil e ao México.

Tanaka partiu em avião especial
do Aeroporto Internacional de Hahe-

da às 22 horas (de Brasília) ontem,
acompanhado de 37 auxiliares e 30
jornalistas japoneses.

Esta será a segunda viagem do
Chefe do Governo ao exterior desde
que assumiu seu cargo em 1972. Sua
excursão ao Sudeste Asiático viu-se
deslustrada por protestos e manifes-
tações contra a política econômica do
Japão.

Informou-se que a missão de Ta-
naka nesta viagem consiste em pro-
curar recursos para esta Nação in-

dustrlal, que depende em boa parte de
importações de petróleo, ferro e ou-
trás importantes matérias-primas.-

Em princípio, Tanaka somentairia
ao Brasil e Canadá, mas depois pro-
gramou também o México e os Esta-'
dos Unidos. Tanaka se reunirá com o
Presidente do México, Luis Echever-
ria, no próximo dia 15; com o Presi-
dente do Brasil, Ernesto Geisel, nos

dias 16 e 17, e com o Primeiro Minis-
tro do Canadá, Elliott Trudeau, nos
dias 23 e 24.

INTERESSE

Brasília (Sucursal) — A América
Latina como um todo, vem-se tornan-
do objeto de interesse crescente do Ja-
pão, comprovado pela sua participa-

ção no processo de desenvolvimento
dos paises do Continente, especialmen-
te através dos investimentos por jolnt
ventu.es, Em 1973, quase 50% do valor
global aplicado pelo Japão nos pro-
gramas de cooperação econômica, ío-
ram destinados à América Latina, su-
perando os investimentos similares
feitos na Ásia.

¦ -C -C Construído em aglomerado, com acabamento laqueado. Du- _-___fJ_r$ÍIÍÍ| MÊmm----- ----- ____ _____ **"' ^Cl- " > \ £t ¦R___^^tF_'p _¦ -_________5__I-E____r'

COLCHÃO SLEEP SPUMA - SOLTEIRO
Muito macio, espuma sintética com j)e çrc ]QS8 cm de espessura. Tecido confecciò- *
nado em algodão, na cor azul.

COLCHÃO SLEEP SPUMA - CASAL
Muito resistente, espuma sintética [.-,:¦ rv çrc 309inteiriça e tecido em algodão estam- *
pado. Lavável e èsterilizável.

ARMÁRIO EMBUTIDO MODULADO
Construído em aglomerado, com acabamento laqueado. Du-
rável, livre de empenamentos e imune à entrada de insetos.
Ajustável e divisório, você escolhe a composição de seu agrado
e pode modificar ou ampliar à vontade. A solução ideal pa-.
ra decorar o quarto, com total aproveitamento de todas as
áreas úteis.266, «____

ii_____ 
*' '•:>":1' ^___-_É?*^^ // _______^*<^B^~^í~í_ 1 ) _ls- t ,x^ *N!«,**HVw«i'ifÍI' .,- 
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Preço Baixo e SEARS

622, mz

SOFÁ BICAMA
Preço Baixo é Sears 1

10881,
mensais iguais 01.

Estofamento macio, em man-
ta de espuma sintética. Esti-
lo colonial, madeira em Gon-
calo Alves escurecida.

Economize Cr$ Ul,
SOFÁ BICAMA COLONIAL

Confortável estofamento em
espuma sintética, com arma-

\ ção em Goncalo Alves escure-
recida. Almofadas soltas, teci-
do xadrez. Transforma-se fa-
cilmente em .cama de solteiro
ou casal. ,,. ...ou mensais iguais

Economize Cr$ 55,
v DIVA MODERNO

De Cr$ 39»,

De CrS 999,

888,
344,

49,

___.^^_v ^^^H

^^___!___I^^A^_Z_______Lf

CENTRO DE
DECORAÇÃO SEARS
GRÁTIS - Completa orientação
pela nossa equipe de projetistas-decoradores profissionais. Exe-
cutamos projetos e orçamentos
sem compromisso de sua parte.Solicite uma visita à sua resi-
dência.

£ "aquele" a mais que a Sears faz!

Resistente armação em Gon-
calo Alves, livre de empena-
mentos. Estofamento macio
em espuma sintética.

Economize até Cr* 230,
GRANDE VENDA DE CORTINAS

Decorativas, para serem usadas em qualquer ambiente.
Cabega americana com gancbòs e gravatas. Diversos de-
senhos, vários tecidos em lindas cores.

X_.r -^^w m\. %k _. Tr' .

^[VJ--rs^L—A-—~-^-Í-____J J à i '
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Economize 2T$
CADEIRA

COLONIAL
De CrS 149,

122,
Assento em palba sin«
tática, muito conforta-
vel. Encosto e pés tor-
neados, madeira sólida
com acabamento de
grande requinte e ori-
finalidade.

Economize 91,
ESCRIVANINHA

COLONIAL
De CrS 440,

355,
de muito bom
e originalidade.

Peça

fostoabricada em madeira
selecionada com boni-
to acabamento encera-
do. Finíssima apresen-
tação.

_r^fe«_—__í___IÍ=_. lf?__S__S_

. (f -"- l)
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Cortina de Diolen p^gço gaixo
Ultra Baixo Relevo é Sears! 355,
Cortina de Juta Lisa

Cortina de Juta Bordada

Cortina de Juta Estampada
desenho novo mundo

Cortina de Jata Estampada
desenho renascença

Cortina de Linho Popular
¦¦''.".'. 

-. •

Cortina de Linho Luxo
tipo exportação

Cortina de Blackout Infantil

de CrS 539, 4 • f 9

de Cri620, 47 #9

de CrS ««8, OtlOç

de CrS 66», OOO9

de CrS 67», ^CFõ_f ç

de CrS »18, 6oO«

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DEVOLTA! 

'

SE A COMPRA NAO AGRADAR,
NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears Botafogo
Praia do Botafogo, 400
Tel.: 246 4040 1

de CrS 1226, flffíf^

Shopping Center do Méier Niterói

Tel.: 722-3716

^-v v% -f-

|^n|p{il||

XL-gJ

Madureira RllFVF

ÍT. MúP 1 i7n« 5".a S^í.l°; 42 S-.CriÍ,)!5achad0' m SEARS TlíüCA NO RIO
lei.. z_.y-4o_.o — zzy-l7U6 Tel. 390-4891 SHOPPING CENTER
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Tanaka inicia
hoje excursão
pelo Ocidente

Tóquio (UPI-JB) — O Primeiro-
Ministro Kakuei Tanaka iniciará hoje
uma excursão pelo Ocidente, que in-
cluirá visitas ao Brasil e ao México.

Tanaka partiu em avião especial
do Aeroporto Internacional de Hane-
da às 22 horas (de Brasilia) de ontem,
acompanhado de 37 auxiliares e 30
jornalistas japoneses.

Informou-se que a missão de Ta-
naka nesta viagem consiste em pro-
curar recursos para esta Nação in-
dustrial, que depende em boa parte de
importações de petróleo, ferro e ou-
trás importantes matérias-primas.

Em princípio, Tanaka somente iria
ao Brasil e Canadá, mas depois pro-
gramou também o. México e os Esta-
dos Unidos. O Primeiro-Ministro se

reunirá com o Presidente Geisel nos
dias 16 e 17.
INTERESSE

Brasília (Sucursal) — A América
Latina como um todo, vem-se tornan-
do objeto de interesse crescente do Ja-
pão, comprovado pela sua participa-
ção no processo de desenvolvimento
dos países do Continente, especialmen-

te através dos investimentos por jointventures. Em 1973, quase 50% do valor
global aplicado pelo Japão nos pro-
gramas de cooperação econômica, fo-
ram destinados ã América Latina, su-
perando os investimentos similares
feitos na Ásia.
BRASIL

São Paulo (Sucursal) O Japão

investiu nos paises da América Lati-
na recursos financeiros da ordem dc
CrS 11 bilhões 200 milhões (1 bilhão
G18 milhões de dólares) dos quais mais
de 50% no Brasil, onde aquele país
quadruplicou o volume de seus nasá-
cios de 19G9, até o ano passado.

Os dados foram divulgados, on-
tem, pelo Departamento de Economia
do Consulado Japonês em São Paulo.-

F^^^a^í^ÈlB-Wl iffffíiUr ^^^^aH||rfí3íÍÍI S r4íill
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| ^-fc^-fc Construído em aglomerado, com acabamento laqueado. Du- r-é^íJMl Jiíiflfl
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COLCHÃO SLEEP SPUMA - SOLTEIRO
Muito macio, espuma sintética com rje rTc lfie
8 cm de espessura. Tecido confeccio- '
nado em algodão, na cor azul.

COLCHÃO SLEEP SPUMA - CASAL
Muito resistente, espuma sintética r T) 

r <t <tft«í
inteiriça e tecido em algodão estain
pado. Lavável e esterilizável.

ARMÁRIO EMBUTIDO MODULADO
Construído em aglomerado, com acabamento laqueado. Du-
rável, livre de empenamentos e imune à entrada de insetos.
Ajustável e divisório, você escolhe a composição de. seu agrado
e pode modificar ou ampliar à vontade. A solução ideal pa-
ra decorar o quarto, com total aproveitamento de todas as
áreas újeis.

Preço Baixo e SEARS

266, „,„
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SOFÁ BICAMA

^•'duT__v _ Preço Baixo é Sears!

lOfIOs,
pv mensais iguais <> I,

Estofamento macio, em man-

ta de espuma sintética. Esti-

lo colonial, madeira em Gon-

calo Alves escurecida.

Economize Crif 111*
SOFÁ'BICAMA COLONIAL

Confortável estofamento em
espuma sintética, com arma- De Cr$ 999,
ção em Gonçalo Alves escure-
recida. Almofadas soltas, teci-
do xadrez. Transforma-se fa-
cilmente em cama de solteiro
ou casal. ou mensais iguais 49.

Economize Cr$ 55,

DIVA MODERNO
De Cr$ 399,

344
888,

t_L
CENTRO DE
DECORAÇÃO SEARS
GRÁTIS - Completa orientação
pela nossa equipe de projetistas-decoradores profissionais. Exe-
cutamos projetos e orçamentos
sem compromisso de sua parte.Solicite uma visita à sua resi-
dência.

É "aquele" a mais que a Sears faz!

Resistente armação em Gon-
calo Alves, livre de empena-
mentos. Estofamento macio
em espuma sintética.

Economize até Cr$ 230,

GRANDE VENDA DE CORTINAS
Decorativas, para serem usadas em qualquer ambiente.
Cabeça americana com ganchos e gravatas. Diversos de-
senhos, vários tecidos em lindas cores.

liljM /

ff-t- »ri

Ereonomlze ííT«>
CADEIRA

COLONIAL
De CrS 14»,

122,
Assento em palha sin-
tética, muito conforta-
vel. Encosto e pés tor-
neados, madeira sólida
com acabamento de
grande requinte e ori-
ginalidade.

Economize 04,
ESCRIVANINHA

COLONIAL
De CrS 449,

355,
Peça.de muito bom

fosto 
e originalidade,

abricada em madeira
selecionada com boni-
to acabamento encera-
do. Finíssima apresen-
tação.

Cortina de Diolen Preço Baix0
Ultra Baixo Relevo é sears! 355.
Cortina de Juta Lisa

Cortina dè Juta Bordada

Cortina de Juta Estampada
desenho novo mundo

Cortina de Juta Estampada
desenho renascença

Cortina de Linho Popular

Cortina de Linho Luxo
tipo exportação

Cortina de Blackout Infantil

/
de Cr$539, 47 #5

de Cr$G29, 4# # o

de CrS 6«9, OOO9

de CrS «69, OOO^

de CrS 679, 4ff ff ^

de CrS 819, OOO*

de CrS 1229, 999,
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO «E VOLTA!
SE A COMPRA NAO AGRADAR.
NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears Botafogo
Praia do Botafogo, 400
Tel.: 246-4040

Shopping Center do Méier
Rua Dias Cruz, 255
Tel.: 229-4626 — 229-1706

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 722-3716

Madureira BREVE-

'^'!Cao^n0ni,;L1lIaChad0, 362 SEARS TIJUCA'NO RIO
lei. 390-4891 SHOPPING CENTER

I
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MANAH
adubando dá

IíU'J^AIítj1IITTiT^1 Governo americano impõe taxas
extras ao calçado brasileiro

Vulcatex-Milacron-Camurça
Wallclad-Pared Plastic-Formipiso

Cortinas-Armários-Divisórias
DELCARMEN

PRAÇA DEMÉTRIO RIBEIRO, 17 (Est) Piimcosj Isdhell

255-2518 235-4664 256-647

I

¦..,.. I-.. :¦¦; 
r^m^ -.--TV-i ____________

Vbe pelas empresas
de tãxi-aéreo

finadas ã ABE1A.
Quem ganha é você.

A ABETA é a entidade que
reúne as.empresas brasileiras
de táxi-aéreo homologadas
pela Diretoria de Aeronáutica
Civil.

O selo da abetá é uma
garantia paia você.

Garantia de que a
empresa trabalha
rigorosamente dentro dos
melhores padrões técnicos.
Aeronaves vistoriadas
regularmente, técnicos
e pilotos altamente
qualificados, sistema
de manutenção de

/^IRADASEM^X
fêmWWF

Mm)Íí5 ^^A mmm =»

acordo com as especificações
de fábrica.

Tudo isto apoiado numa
organização empresarial.
O que significa integração de
serviços e aprimoramento.- . •
constante.

Para poder colocar um
avião às suas ordens,. ¦ r
a qualquer hora do dia ou da
noite, para ir a qualquer lugar
o táxi-aéreo tem que estar
muito bem preparado.

É isto que o selo
da abetá garante
a você,

ABETA.
FILIADAS

Atlanta Táxi Aéreo • Atlântica Táxi Aéreo • BATA-Bahia Táxi Aéreo • Crasa Táxi Aéreo • Líder Táxi Aéreo
Ouro e Prata Táxi Aéreo Sul • Reta-Rede Estadual de Táxi Aéreo • Rio Táxi Aéreo¦ TAM-Táxi Aéreo Marília • Táxi Aéreo Flamingo • Táxi Aéreo Pluma • Votec Táxi Aéreo.

Do "dumping" à subvenção

O extrato diário do Holandês
é o próprio olho do dono.
O extrato diário de sua conta corrente
é mais um dos tanlos e bons serviços que
o Holandês oferece: a você e a sua empresa

JÈ.BANCO HOLANDÊS
W UNIDO S.A."*¦ ¦. Filiado ao Álgemene Bank Nedorlífrid N.V.

S. Paulo: R. XV de Novembro. 150 • Santos: R. XV de Novembro. 157/9
Rio: R. Buenos Aires, 9/15 • Salvador Pça. da Inglaterra, esq. Av. E. Unidos

No meio da complexa estru-
tura que constitui o sistema de
incentivos à exportação, os cré-
ditos fiseais de Imposto sobre
Produtos Industrializados — IPI
— e de Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias — ICM —
foram sempre o ponto mais vul-
nerável às acusações de concor-
rência desleal dos produtos bra-
sileiros no mercado externo.

Se os estrangeiros aceitavam
as constantes desvalorizações do
cruzeiro, as isenções de impôs-
tos diretos e- indiretos, os juros
subsidiados pelo Governo e ou-
trás facilidades criadas para es-

'timular as vendas externas, não
tinham a mesma atitude em re-
lação à retirada de impostos so-
bre as operações da empresa ex-
portadora no mercado interno,
que constitui os créditos fiscais.
Estes, afirmavam os acusadores,
eqüivalem a uma dupla isenção
tributária, já que as indústrias
não pagam IPI nem ICM na ex-
portação, e ainda gozam em
suas operações internas de uma
dedução equivalente nos impôs-
tos que deixaram de pagar.

AMADURECIMENTO

A Vuloan foi a primeira em*
presa exportadora instalada no
Brasil a sentir a reação aos cré-
ditos fiscais. Em agosto do ano:
passado, a Comissão de Tarifas
do Congresso norte-americano
emitiu uma "constatação de
dumping" em relação ao plástico
laminado estampado vendido
aos Estados Unidos, e impôs uma
tarifa compensatória para pro-
teger os produtores locais (no
caso, a Occidental Petroleum, au-
tora da acusação e concorrente
da matriz àa Vulcan nos Esta-
dos Unidos, o Grupo Diamond).
Segundo uma fonte da empresa,
os fiscais do Governo americano
que vieram ao Brasil examinar a
formação do preço do produto
aceitaram ' tudo menos a dupla
dedução fiscal.

Agora, com os calçados, o
fato se repete, mesmo se em ou-
tro plano. A sobretaxa não pesa
apenas sobre uma empresa con-
denada por dumping, mas sobre
todos os exportadores de calça-
dos que se beneficiam do que se
considera como "subsídios" 

go-
vernamentais.

Afora essa diferença, foram
de novo os créditos fiscais que
levaram os Estados Unidos a so-
bretaxar os produtos brasileiros.

MOTIVO ESPECÍFICO

Embora não exista informa-
cão oficial sobre a razão espe-
cifica da sobretaxa (countervai-
ling duty i, a forma como foi im-
posta indica a sua origem. O De-
parlamento do Tesouro ameri-
cano considerou que quanto me-
nor è a parte que cada empresa
exporta sobre o total de sua pro-
dução. mais ela se beneficia em
suas operações internas dos cré-
ditos fiscais gerados pela expor-
tàção. Por isso criou uma taxa
adicional de até 12,3% sobre a
tarifa alfandegária em vigor pa-
ra as empresas que exportam
40% ou menos de sua produção.
E para as empresas que vendem
no mercado externo mais de 40%
da produção, e que portanto tem
menos oportunidades para utili-
zar os créditos fiscais, fixou uma
tarifa adicional inferior de até
4,8% do imposto alfandegário
vigente. (

A diferença de tratamento
fica clara quando se sabe que
muitas empresas brasileiras de-
dicadas exclusivamente, ou qua-
se, à exportação, têm grandes
dificuldades para utilizar crédi-
tos fiscais acumulados. Como
suas atividades no mercado in-
terno são relativamente pouco
importantes, essas empresas
acabam tórnando-se credoras da
União e dos Estados, que não
têm oportunidade para "devol-
ver" os saldos de IPI e ICM ob-
tidos na,s vendas externas.

Washington (AP-UPI-JB) — Os Es^*
tados Unidos impuseram ontem sobre-
taxas alfandegárias que variam de 4,8
a 12,3% às importações de sapatos dê
couro procedentes do Brasil e fabrica-
dos por 110 empresas de São Paulo e
Rio Grande do Sul.

O Embaixador brasileiro nos Estai
dos Unidos, João Augusto de Araújo Cas-
tro, qualificou de "infeliz e injustifica-
da" a decisão anunciada pelo Departa''
mento do Tesouro, mas não quis ante-
clpar qual seria a reação do seu Gover-
no diante da medida. No ano de 1973,
o Brasil exportou 81 milhões de dóla-res <Cr$ 567 milhões) em calcados paraos Estados Unidos.

As sobretaxas
O comunicado do Departamento' do

Tesouro esclarece que as sobretaxas aos
calçados brasileiros variam de 4.8% pai,ra os fabricantes que exportam mais de
40% de sua produção a 12,3% para os
que exportam 40% ou menos de sua pro-dução. A decisão hão afeta os calçados
com sola de borracha.

O Departamento do Tesouro expli-
cou que a medida é conseqüência de
uma investigação que apurou a exis-
tência de subvenção por parte do Gq-
verno brasileiro à indústria de calçar
dos destinados à exportação. O Subse-
cretário do Tesouro para assuntos ai,-
fandegários, Peter Schuman, disse queo Governo norte-americano considera
como subvenção as "deduções que de..r• truam alguns fabricantes de outros pai-ses".

O Departamento do Tesouro invo*
cou as leis norte-americanas que regu_-
lamentam a aplicação dos impostos ai-
fandegáries quando se comprova a exis-
tência de subsídios concedidos por ouT
tros Governos e que criam uma "con-
corrència desleal" aos fabricantes naT
cionais. ,1

As sobretaxas alfandegárias aplica-
das ao Brasil eqüivaleriam à mesma

quantia de subsidio que os exportado-
res brasileiros recebem do Governo na
forma de incentivos tributários.

Justificativa -
As autoridades dc Departamento do

Te.oir-o afirmaram que os Es-tados Uni-
do.s realizaram "amplas negociações"
com o Governo brasileiro, acrescentando
nus foi proporcionada ao Brasil a opor-
Umidade ris eliminai* aqueles subsidie^.

O fato de que >os Estados Unidos te.^
nham imposto tarifas adicionais indica,
segundo as autoridades de Washington',
que o Governo do E/asil não adotará
qualouer medida.

Acrescentaram que as porcentagens
anunciadas são simplesmente o máximo
e c- mínimo das sobretaxas a serem apli-
cadas; em cada caso, a tarifa adicional
será igual ao subsidio que recebe a etD,-
presa exportadora de calçados.

As tarifas adicionais vigorarão porum periodo indefinido, "até se registrar
uma mudança na política fiscal do Bra*
sil".

Contra a Espanha
Com base na mesma alegação, 

",a
Departamento do Tesouro aniincio,u
também a imposição de sobretaxas d!e
2;9 a 3% para as importações de azeito-
nas verdes enlatadas e sapatos, respec-
tivamente, da Espanha.

Revelou também que está em àndá-í
mento a investigação de uma queixa se.-
melhante contra a indústria d.e calça-
dos argentina.

As repercussões estão na pág. 17"
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Sua financeira
fica indiferente a
Cr$: 68.000.000.00 ?

É QUANTO À COSINOR - COMPANHIA SIDERÚRGICA DO NORDESTE
COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES (Artigos 34/18).

Há 35 anos a COSINOR instalou-se no Recife e, sob a segurança da
tradição, vem produzindo ferro e aço fundidos, artefatos de ferro,
serviços de mecânica leve e pesada e aços laminados para construção
civil, além de atuar como suporte para a indústria do açúcar .do
Nordeste.

'¦>. ¦ '¦

Agora a COSINOR está desenvolvendo a expansão de suas instalações
— sem prejuízo de suas atuais atividades - no único projeto mecânico-
metalúrgico e siderúrgico aprovado pelo CONSIDER, SUDENE e
B.N.D.E. para o Nordeste. >.

PARA SER CONTRATADA PELA COSINOR PARA A CAPTAÇÃO DOS
RECURSOS DE PESSOAS JURÍDICAS (ARTIGO 34/18), ENTRE EM
CONTATO COM:

1

1
A"'- ^

©
COSllMOR

COSINOR-RIO DE JANEIRO Av. Graça Aranha, 226-s/1105
telefone: 221-4539

COSINOR-RECIFE - Rua da Aurora, 1481 Telefone PABX: 22-5799

E PARTICIPE DOS LUCROS, QUE SERÃO SEUS TAMBÉM
FAÇA COMO NÓS - OPTE PELA SUDENE

^"^¦—..^ "., i ¦'¦¦¦' í^.;. .*> '. """""

• É ~~}Í: %
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ECISA
ENGENHARIA. COMERCIO E INDUSTRIA S.A

CGC - MF - 33.261.561/0001
Re«. GEMEC - RCA - 20Ò - 74/274

AVISO AOS ACIONISTAS.
- PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

1) Comunicamos aot Srs. Acionistas que, a partir do dia 16 '
de setembro de 1974, será iniciado o pagamento dos dividendos ,
autorizados pela AGE de 27.6.74. ¦

I
2) Para o recebimento desses dividendos, deverá o acionista ',

apresentar nos locais e horário abaixo, os cupons n.° 8 (oito) >
das ações ordinárias e n.° 5 (cinco) das ações preferenciais. «

3) Os dividendos das ações que iniegraram o capital de ',
Cr$ 33.975.000,00 serão de Cr$ 0,08 (oito centavos) por ação, .
cabendo is ações provenientes dos aumentos de capital aprovados '
pela AGE de 13.11.73 e 12.12.73, a participação do mesmo, na J
forma "pro rata ¦ temporis".

4) Imposto ' 
de Renda — Os acionistas que não optarem '

pela identificação, até o dia 16 de outubro do corrente, ficarão, "
obrigatoriamente, suieitos ao desconto do Imposto de Renda na i
fonte, na alíquota de 15%. .

II - BONIFICAÇÃO EM AÇÕES |
A partir de 16 do corrente, os acionistas deverão comparecer, •

nos locais e horário abaixo, munidos dos cupons 7 (sete) das '
ações ordinárias e 4 (quatro) das ações preferenciais, para fim ~
de recebimento das ações bonificadas por decisão da AGE de -
27.6.74, correspondente a 2% (dois por cento) de C . .. .. ¦
53.001.000,00.

III DOCUMENTOS
Será exigida dos Senhores Acionistas, a apresentação de car-

teira de identidade e C.I.C.
No caso do acionista se fazer representar por procuração,

esta deverá conter poderes expressos para os .fin* deste aviso •
estar devidamente formalizada.

IV— IMPRESSOS
Encontramrse, desde logo, i disposição dos Senhores Aci»-

nistas, os impressos próprios, para colagem dos cupons, exigidos
para os fins deste aviso.

V - ATENDIMENTO
HORÁRIO: de 9 as 12 e 14 às 17 horas
IOCAIS: Rio de Janeiro —'GB — Rua Senador Dantas, 74/

10.° andar.
São Paulo: SP — Av. Paulista, 2444 — 18.° andar.
Brasília — OF — Coniunto Nacional Brasília, salas 3035/3036.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1974.
(a) Diretoria
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Brasil pode
reformular

incentivos

Brasília (Sucursal) — A
decisão d o Departamento
do Tesouro dos Estados
Unidos de sobretaxar o sa-
pato importado do Brasil
não chegou a surpreender
o Governo, que desde o
princípio do ano tem convi-
vido com esta possibilidade.
A posição do Governo é de
tranqüilidade: já existem
estudos adiantados paramudar a forma dos incenti- '
vos às exportações paramelhor conformarem-se às
regras do GATT, mas sem
diminuir-lhes o valor.

Esta alteração será pro-cessada somente para satis-
fazer o ponto-de-vista dos
Estados Unidos, baseado
numa- lei protecionista
(incompatível segundo al-
guns com o próprio General
Agrement on Tariffs and
Trade)) datada de 1930,
uma vez que do ponto-de-vista do Governo brasileiro
o s incentivos concedidos
não representam subsídios.
POSIÇÃO

A posição do Brasil em
relação à implantação de
tarifas conpensatórias ficou
perfeitamente definida no
pronunciamento de possedo Presidente Geisel, quan-do criticou os países desen-
volvidos que incentivam à
industrialização os paísesem desenvolvimento, paradepois criar barreiras à en-
trada de produtos indus-
triais

Alguns meios preferemcreditar a ação do Departa-
mento do Tesouro a
pressões dos principais ex-
portadores de calçados paraos Estados Unidos, que são
a Itália e a Espanha, quedispõem de lobbies em Nova
Iorque.

ECONOMIA - 17

América Latina
repele tarifas

Os países latino-ameri-
canos reclamam que a apli-
cação de tais impostos viola
o acordo que dispõe a con-
sulta prévia antes da apli-
cação de medidas que po-derão aíetar as exportações
da região. Nesse sentido
criou-se a Comissão Espe-
ciai d% OEA de Consulta e
Negociação (Cecon).

Os norte-americanos não
consideram que a consulta
seja procedente, pois ale-
eam que se trata da apli-
cação de uma lei adotada
há 40 anos e que raramente
foi contestada no passado.Entretanto o quadro de
dura concorrência interna-
cional que se desenvolveu
nos últimos anos levou a in-
dústria do calçado a pedirreiteradamente a proteçãodo Governo para suas ope-
rações.

O último caso desta natu-
reza foi com as flores quea Colômbia exporta para o
mercado norte-americano.
As relações com a Colômbia
se tornaram tensas no ano
passado quando o Departa-
mento do Tesouro anunciou
que estava estudando uma
queixa de que os exportado-
res colombianos recebiam
subsídios governamentais.

O Governo colombiano
respondeu que o estudo re-
presentava uma violação ao
compromisso assumido pe-los Estados Unidos de não
aplicar sobretaxa às expor-
tações da América Latina.

Exportações brasileiras de calçados
Em milhSe» de d&larei

11167 68 69I I í64 65 66Fonte. CÀCEX •
I • I I I I70 71 72» 73 • #74. #( Janeiro — Julho )

Crescimento levou a reações no exterior

Fabricantes gaúchos

diversificam vendas

Porto Alegre (Sucursal) — "Há males que vêm
para o bem", sentenciaram ontem alguns fabri-
cantes exportadores de calçados, ao receberem a
notícia da decisão do Tesouro americano, de apli-
car sobretaxas sobre o produto brasileiro.

Na verdade, a expectativa da taxação há me-
ses vem acionando os empresários do Vale dos Si-
nos, muitos dos quais estavam ontem na Europa
ou nos gabinetes do Ministros da Fazenda e do
Ministro da Indústria e do Comércio, buscando di-
versificar mercados. Procuram eles contornar os
problemas trazidos com aquela expectativa, com a
recessão mundial e com a carência de crédito, fa-
tores que no último semestre reduziram o aumen-
to do volume físico exportado para 14,5%, contra
98% em igual período no ano passado.

Mais valor
Significativamente, uma comissão de empresá-

rios de Novo Hamburgo foi acolhida pela noticia
quando entregava no Ministério da Indústria e do
Comércio cerca de 50 amostras de calçados, queserão remetidas nesta semana, via aérea, para a
Rasno Export, em Moscou, a pedido dos soviéticos,
que prometeram, há seis dias, ium "preço bom" e
a eliminação dos obstáculos. Se o mercado norte-
americano reduzir os resultados , dos industriais
brasileiros na mesma proporção das sobretaxas, o
soviético tenderá a elevar o preço médio do calça-
do, já que os modelos escolhidos têm, em geral,duas ou três vezes mais valor que os comprados
pelos Estados Unidos.

O preço médio por par vendido aos Estados
Unidos está em torno dos 4 dólares, enquanto as
botas escolhidas pelos soviéticos, forradas com
pele ovina, com sola costurada e couro superior,
têm um custo superior a 12 dólares. No primeirosemestre, os norte-americanos compraram 9 mi-
Ihões de pares das fábricas gaúchas por 36 mi-
lhões de dólares (Cr$ 250 milhões). No início do
ano, as previsões para todo o Brasil eram de ex-
potar 27 milhões de pares de calçados que, soma-
dos aos demais artefatos de couro, dariam um mon-
tante de 200 milhões de dólares (Cr$ 1 bilhão 400
milhões).

Menos dólares
Alcançar essa meta ainda é incerto. No último

semestre, as exportações físicas do Vale dos Sinos
cresceram menos do que no primeiro semestre de
1973. Quanto ao valor, a retração do crescimento
das vendas foi ainda maior: as fábricas do Vale
ganharam 18% de dólares a mais do que em igual
período do ano passado, mas no primeiro semes-
tre de 1973, haviam ganho mais 1367o de dólares
do que em 1972. Foram exportados neste ano 10
milhões 902 mil pares a 43 milhões 533 mil dólares
(Cr$ 279 milhões 384 mil).

Para o presidente da Associação Comercial e
Industrial de Novo Hamburgo, Níveo Friedrich,
que foi ontem a Brasília a chamado do Ministro
Mário Henrique Simonsen, se as fábricas investi-
rem mais em equipamento, terão condições de su-
perar o ônus das sobretaxas com uma elevação
na produtividade."Já temos condições de competir também em
produtividade com a Itália e Espanha" — lembrou
ao embarcar.

No dia 14 de junho, quando o Presidente Gei-
sei inagurou a Feira Internacional do Couro
(Fenac), o Ministro Severo Gomes reavivou asesperanças dos calçadistas que haviam estado emMoscou em 1969, para diversificar o mercado (ho-
je 83% norte-americano). Numa época em que asobretaxa era considerada como um "desastre" pe-los industriais, o Ministro da Indústria e do Co-mércio discursou dizendo que a compra de tur-binas soviéticas iria criar a contrapartida comer-ciai que estimularia novos mercados.

MB,
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CR$ 6,00

MAM U AMAZÔNIA

JÁ NAS BANCAS
COM "ATLAS DO BRASIL'

N! 4
Veja neste número como

ganhar também um mapa gigante
da América do Sul.

Indústrias de

discriminação

São Paulo (Sucursal) — A
aplicação de uma taxa especial so-
bre os calçados importados do Bra-
sil representa uma medida discri-
minatória e injusta dos Estados Uni-
dos — afirmou ontem o presidentedo Sindicato da Indústria do Calça-
do do Estado de São Paulo, Sebás-
tião Borbulhan.

Além disso, ela representa uma
incoerência pelo estabelecimento de
critérios diferenciados, que poderãoredundar numa ingerência america-
na na empresa brasileira, como a
única forma válida de fiscalizar os
elementos sobre os quais se apoia-
rão as duas formas de taxação:

calçados vêem

na sobretaxa

12,3% para as indústrias que expor-
tam até 40% de sua produção, e de4,8% para as que exportam mais
dessa cota. ,

PARADOXOS

Será difícil para o fisco norte-
americano executar a cobrança des-
sa taxa, diz ainda o presidente do
Sindicato da Indústria do Calçado,
pois uma empresa que se propuser,no começo do ano, a exportar menos
de 40%, poderá, no curso do exer-
cício, aumentar sua participação. E
quanto ela pagará é a pergunta quefaz.
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Governo emitirá nota oficial
Brasília (Sucursal) — Depois de umrápido encontro com os empresários dosetor de calçados de Novo Hamburgo, RioGrande do Sul, o Ministro da Fazenda,Mário Henrique Simonsen, disse que oGoverno brasileiro emitirá uma nota ofi-ciai sobre questão da sobretaxa nas im-

portações dos sapatos brasileiros pelosEstados Unidos, logo que este informe,oficialmente, os detalhes da medida.
Os industriais gaúchos mostravam-se reticentes quanto às conseqüências doato do Governo norte-americano, em es-

pecial por desconhecerem os detalhes decomo vai ser aplicada a sobretaxa. De
qualquer maneira, aceitaram como váli-da a idéia de se diversificar as nossas ex-
portações, citando como grande merca-do potencial a União Soviética.
CONVERSA RAPIDA

O Ministro da Fazenda, que deveriater uma longa discussão com os empre-sários do Rio Grande do Sul, manteve

apenas uma conversa de cinco minutos— seguindo depois para o Ministério doPlanejamento onde teve importante reu-nião com o Ministro das Minas e Ener-
gia, Shigeaki Ueki e o presidente do con-sórcio de Itaipu, Costa Cavalcanti.

A Assessoria Internacional do Minis-tro Simonsen concluiu a conversa, mas,segundo os próprios empresários, qual-quer divulgação ou informação sobre a
posição do Brasil somente será dada emnota oficial, a ser emitida pela Presidên-
cia da República.

O que os empresários gaúchos estãoanais interessados é em obter maiores in-
formações — com o Ministro da Indústria
e do Comércio — sobre as vendas de cal-
çados para a União Soviética. Num en-contro a ser realizado hoje poderão serdiscutidas questões como qual a traãini/
brasileira que vai comprar os sapatos dasindústrias nacionais para as operações
diretas coifi o Govèrno soviético, sendo
possível a utilização da Braspetro.

Venha buscar
Decora.
O papel de

parede que
resiste a
muitos anos
de esfrega-" 
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ATCEI - te!.: 228-8617
IIDER DOS PLÁSTICOS - tel.: 237-0713
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
GEMEC RCA 72/373 - CARTA DE AUTORIZAÇÃO N» 114 DE 12/07/61 CGC N» 033098518
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RIO-GB: MATRIZ - R. da Assembléia, 58
Tel 231-2195

VENDAS: DISTRIBUIDORA FININVEST
R. da Assembléia, 40
Tel. 231-9450

NITERÓI: Av. Amaral Peixoto, 207/902
Tels. 722-0347 e 718-6550

TERESÓPOLIS: Trav. Ranulfo Teo, 70
Tel. 2-0111

PETRÚPOLIS: Pça. Paulo Carneiro, 26
Tel. 42-4510

Sw CAPITAL E

ENDEKÍiÇOS NACIONAIS 0A FININVEST
NATAL: Av. Rio Branco, 571, Ed. Barão do

Rio Branco, loja 6-A - Tel. 2-2157
BÊLEM: Trav. 1." de Março, 84

Tels. 23-1321 e 23-1533
JUIZ DE FORA: Gal. Constança Valadares, 1.26 -Tel. 2-7883XECIFE: R. do Riachuelo, 189 - loja 2

Tels. 22-6370 c 21-1827ARACAJU: R. João Pessoa, 320/812 - Tels. 9344 e 9346SALVADOR: R.da Grécia, 8 -Teis. 2-0698,2-3298 e 2-2897

RESERVAS CR$ 54.281.374,57

SÃO PAULO: R.Xav.deToledo, 161,2."and.
Tels. 37-70G1 e 37-6845CAMPINAS: R. Dr. Costa Apuiar, 698,
1.301/4, Tels. 8-1231 c 2-G540RIBEIRÃO PRETO: R. Alvares Cabral, 595
Tels. -25-4380 e 25-4365CURITIBA: Mal. Deodoro, 450, 403/4
Tels. 23-8411 e 24-7289PORTO ALEGRE: R, Sr. dos Passos, 235 - loja 5
Tels. 25-6510 e 25-6509CAMPO GRANDE: R. 14 de Julho, 441/4.° and.
Tel.4-7362 >
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EUCLYDES ARANHA NETOHONÔRIO OCTAVIO DE AMARAL PEIXOTO
JOÃO BORGES FILHO
JOAQUIM N1COLAO FILHO
JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO KÔS
JOSÉ DE ANDRADE VCERNECK
FERNANDO MACHADO PORTELLA

CONSELHO FISCAL
CARLOS PEREIRA SYLLA
HAROLDO ROCHA PORTELLA
OSWALDO GUDOLLE ARANHA
SUPLENTES

JOÃO CARNEIRO MONTEIRO
ROBERTO OSCAR DE CARVALHO SANT'ANN'A
CASTAO DA SILVEIRA SERPA

BALANCETE EM 30 DE AGOSTO DE 1974
ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa Bancos Títulos Federais A Curto Prazo

REALIZÁVEL

Financiamento Direto ao Usuário Financiamento ao Usuário C/Interveniência .,Financiamento de Prestação de Serviços Refinanciamento de Vendas A Prestação Devedores P/Financiamento — FINAME Empréstimos Letras de Cambio E/Carteira Letras de Cambio Vinc. ao Merc. Secundário ,Títulos _e Valores Mobiliários Aplicações Alternativas de Tributos Créditos em Liquidação Departamento no País Depósitos Vinculados Devedores Diverso» 

209.033,2521.752.735,114.255.387,90

668.019.314,09594.926,20374.890,792.000.000,0033.914,9027.683,0014.891.156,41476.401,556.183.741,372.347.568,00250.903,09623.830,081.057,344.405.488,19

26.217.156,26

IMOBILIZADO

RESULTADO PENDENTE
Contas de Resultado Despesas de Exercício Futuro

COMPENSAÇÃO 

16.944.116,1834.324,69

700.430.875,01

10.062.978,98

16.978.440,87
753.689.451,12
747.003.299,81

1.500.692.750,93

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital
Domiciliados no País ...Domiciliados no Exterior 42 343.690,003.700.000,00

Reservas .Provisões
EXIGÍVEL

46.043.690,00
4.475.394,493.762.290,08 54.281.374,57

Títulos CambiaisOperações do Mercado Secundário -Imposto S/Operações Financeiras ..
Provisões P/Pagamentos A Efetuar

660.627.779,97498.343,56374.102,47

Imposto de Renda 74J75Outras 4.036.662,531.074.200,53
Contribuições e Encargos a RecolherDividendos A Pagar 
Credores Diversos

5.110.863,06
302.204,462.762.621,40

Rec. 39s Ops. Pré-Determ.Ops. A Pagar Cred. Cons.Outras Contas 
RESULTADO PENDENTE

Contas de Resultado Lucros e Perdas 

COMPENSAÇÃO 

419.210,225.582.624,22681.267,49 6.683.101,93 676.359.016,85

19.783.122,593.265.937,11 23.049.059,70
753.689.451,12
747.003.299,81

1.500.692.750,93

LEOPOLDO ANTUNES MACIEL- Diretor-Presidente • OSWALDO ANTUNES MACIEL- Diretor-Suptriniendcntc»LUIS ALBERTO RODRIGUEiíLARRETA - Dirctor-ExccuiivoClCERO ANTONIO BRASILEIRO DE MELLO - Diretor-Executivo « RONALDO SAMPAIO ANTUNES MACIEL - Diretor-Executivo • IRINEU CLÁUDIO LAN2ARINIEconomista-CREP-2998 - GB • FERDINANDO SOUZA DE CARVALHO -Tíc. Cont.-CRC n.» 23.101-GB

RIO DE JANEIRO - GB: Rua da Assembléia. 40 - Loja e S/Loja. 2.°3.°e 4.°andares - Tels.: 231-9450,221-8785 e 221-7600
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Óleo: só depois dos 4 mil

A máquina de seu carro roda tranqüilamente,

com QUALQUER QLEO, pelo menos 4.000 km.
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Infiorrne econômico

Voltam os rumores
de incorporações
Circularam ontem rumores de in-corporação da Chrysler do ' Brasil pelaFord, mas em São Bernardo do CampoJoseph 0'Neil — que hoje preside a pró-pria Ford mas conta em seu curriculumcom uma passagem pela presidência daChrysler entre junho de 1969 e julho de1970 — não confirmou a transação.
0'Neil — um desses executivos nor-te-americanos que tem ajustado os pia-nos de sua empresa com o que lhe é pro-posto como objetivos brasileiros é res-

ponsável por projetos pioneiros de expor-tação de mamifaiurados em suas insta-lações em São Paulo. E costuma dosar umbom senso de oportunidade com certosenso de humor.
. — Reconheço que os boatos cresce-ram depois que voltei dos Estados unidosrecentemente — disse ele. E depois: "Mas

são só rumores".
Na realidade comentou-se sobre a es-cala. das duas empresas e as condições demercado que forçam cada vez mais as in-dústrias do mesmo setor a adotarem ai-tentativas de especialização e conjuga-

ção ãe esforços. A falta de escala na pro-dução de motores, por exemplo, pode de-terminar uma taxa de rentabilidade in-suficiente. Ou a falta de escala na pro-dução de um determinado modelo, maisafetado pela crise do petróleo com o en-carechnento rápido dos preços dos com-bustiveis.
A Ford conta atualmente com 21%do mercado de automóveis e caminhões;

a General Motors detém uma posição se-melhante. A Chrysler fica com uma fatiamenor, de 4,1%, e a Mercedes com 4,2%.A fábrica alemã, entretanto, especializa-
se na produção de caminhões, ãetendouma quarta parte ão mercado, enquanto
a Chrysler, que também produz veiculosãe carga, dispõe de 3% nesta faixa. Nocômputo geral (automóveis e veiculos decarga) a Volksivagen dispõe de 47% domercado.

Sobre o consumo <le energia
Dados divulgados pela Light indi-cam um aumento de 11,5% na energiadistribuída até julho deste ano. A fortedemanda de energia revela a expansão

da economia durante este ano no eixoRio-São Paulo, onde se concentra o gros-so da produção industrial.
Fato singular é a demanda indus-

trial crescendo numa proporção maior
(17,4%) este ano no Rio que em SãoPaulo (-\- 13,4% ). Parece entretanto quea demanda durante o mês de julho já co-meçou a dar sinais de recessão, obvia-
mente provocados pelo impacto das me-' didas contencionistas do primeiro se-mestre e pelo ajustamento das empresas
a níveis de produção mais conservadores
para evitar o acúmulo ãe estoques.

Como o setor reflete lentamente asmudanças de expectativas por parte dosempresários (não se desacelera uma linha
de montagem senão depois de decisões
complexas e na maior parte dos casos va-
garosa) somente em julho a demanda de
energia para fins industriais começou a
apresentar sintomas ãe menor velocida-
de de expansão.

Dessa forma, o aumento do consu-
mo que vinha numa progressão ãe 13%
em janeiro, 19% em março, 20% em
maio caiu para 5,67c em julho. No
cômputo global, o consumo em julhocresceu apenas 3,5% (as comparações re-
ferem-se aos meses deste ano em con-
fronto com os mesmos meses ão ano pas-sado).

Um aspecto curioso está no consumo
para fins comerciais, que em julho crês-
ceu apenas 1% em confronto com julhode 1973. Naquele ano, a expansão sobre
julho de 1972 fora ãe 19%.

Ainda os carros

Alguns industriais explicam a ligei-
ra redução nos estoques verificada em
agosto também como um ajustamento
de linhas de produção, além ão esforço
para não manter tínidades incompletas
nos pátios por falta áé autopeças.

Exportações.

A Associação ãos Exportadores Bra-
sileiros — AEB — vai promover entre 30
deste mês e IP de mitubro o Segun-
do Encontro Nacional dos Exportadores,
no Hotel Glória, no Rio. O Encontro será
aberto pelo Presidente Geisel, e os Minis-
tros da área econômica Comparecerão du-
rante as sessões. Mais de mil empresários

já se inscreveram até agora, e cerca de 100
diferentes teses deverão ser debatidas so-bre o tema comum: — comércio exterior.

Problemas sindicais
Algumas fábricas na região do Gran-de São Paulo vêm enfrentando problemasna discussão de reajustes salariais. Se, deum lado, a redução na demanda pode ior-nar o mercado de trabalho oferecido — o

que facilita as negociações para as em-
presas — de outro a pressão sindical maisorganizada começa a gerar situações no-vas. Obviamente, trata-se de uma conju-
gação de fatores com suas implicações
para a normalização institucional 

' 
do

país.
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PRODUTOS QUÍMICOS E METAIS
para pronta entrega ou importação direta

ERACIO
COMÉRCIO

IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.

RIO DE JANEIRO
Rui di Candelirla, 7» — 5? andar - Caixa
Telefones! 253-3811, 223-1154, 341-tOM
Tele»: Rio 031ÍM — Telegramas OICAREP
SAO PAULO
A». Iplrangi. 311 — tio» A — 10» andar- Cx. Postal 3222Tels.: 3M-J6IJ, 2St-M»l, 23Í-IM3, 257-4274, 257-3M5

Postal 3151- CEP 20000

CEP 01044

Feliz o mundo quandotodas as crianças sorri-
rem.

Colabore com a
CAMPANHA NACIONAL

DA CRIANÇA
Av. Franklin Roosevelt, 23 —

4." *nd. - Tol. 232-7BÓ6
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DELFIIM S.A.
Crédito Imobiliário

Carta Patente n.u A-2868/66 do Banco Central Uu BrasilInscrição n. 8 no Banco Nacional da Habitação
CGC n? 61.6*48.853/001
SEDE:
Av. Paulista, 1159 - 17." andar - São Paulo

AGÊNCIAS:
("entro: Rua Dom José dc Barros. 178
Bela Vista: Av. Brigadeiro Luiz Antônio,IpiraiiB»: Rua Greenleld. 2.18
Penha: Av. Penha dc l-rança. -156
Santana: Rua Voluntários cia Pátria. 193]Piracicaba: Rua Governador Pedro Toledo, 884Santo André: Rua Campos Salles, ?A2São Bernardo: Rua Joáo Baptisia de Oliveira Lima 148Sao Caetano: Rua Manoel Coelho. 353Sao José dos Campos: Rua Francisco Paes 41Sorocaba: Rua Dr. Braguinha. 141

Taubaté: Rua XV de Novembro. 665
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BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE AGOSTO DE 1974
ftWftíS
K5SS5S
<ssssssssí
SSSSSSSSi

ATIVO

ÍSWfííSí

mm*

missa

DISPONÍVEL
C«ixa 333,506,75
Bancos  21,903.958,88 22.237.465,63

«F.ALIZÃVEL
Financiamentos Imo-
biliários  1.620.071.486,24

IMOBILIZADO
Bens Móveis de Uso 5.659.192,06
Bens Imóveis de Uso 7.523.609,63 13.182.801,69

PENDENTE
Contas de Resultado  173.492.102 21

COMPENSAÇÃO
Contas de Compen-
safáo  3.062.345.633,83

TOTAL DO ATIVO  4.891.329.489,60

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital  81.000.000,00
Reservas e Fundos.... 6.494.145,10 87.494.145,10

EXIGÍVEL
Recursos do Público 830.174.343,53
BNH - Empréstimos

Diversos  504.367.266,86
Credores Diversos ,e

Provisões .;-.!  92.256.183,51
Créditos à Disposição

dc Financiados  38.842.705,67
Correspondente no

?aís  75.362.914,65 1.541.003.414,22

PENDENTE
Contas de Resultado  200.486.296,45

COMPENSAÇÃO
Contas Nie Compen-
saçSo  3.062.345.633,83

TOTAL DO PASSIVO  4.891.329.489,60
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Sã» Paulo, 30 de agosto dc 1974
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I.DÁLtO SARDENBÉRG

Diretor Presidente

EUGÊNIO DIAS DA SILVA
Diretor

RONALD GUIMARÃES LEVINSOHN
Diretor

EMMANUEL SADER
Diretor

HERMINIO MARQUES BÒNAFÉ
Tcc. Cont. CRC - SP 7459:
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DELFIIM-RIO S.A.
Crédito Imobiliário
Carta Patente n.° A-69/13*40 do llanco Central do BrasilInscrição n. 2 no Banco Nacional da Habitação
CGC'n,° 33.923.84.8/001
SEDE:
Av. Rio llranco, 151 - i7.° andar

AGENCIAS:
Centro: Rua do Rosário. 84
Centro: Av. Rio Branco, 126-B
Catetc: Largo do Machado, 2
Ipanema: Rua Visconde 'de 

Pirajá. 444
Ilha do Governador: Estrada do Galeão
Madurei™: Estrada do Portela, ll-C
Duque dc Casias: Av. Pres. Kennedy
Copacabana: Av. Copacabana, 919-A
Tijuca: Rua Conde de.Bonlim, 391-A
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BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE AGOSTO DE 1974

ATIVO

sííjè*;í

temi»

wzma

***!*Í3SiS

DISPONÍVEL
Ca'xa 280.000,00
Biincos 10.702.777,52
Valores Disponíveis .... 5.208.000,00 16.190.777,52

REALIZÁVEL
Financiamentos Imo-

biliários  823.906.191,65
Correspondente no

País  75.362.914,65 899.269.106.30

IMOBILIZADO
Bens Móveis de Uso.. 6.654.216,86
Bens Imóveis de Uso 16.128.693,88 22.782.910,74

FENDENTE
Contas de Resultado  91.165.084,08

COMPENSAÇÃO
Contas de Competi-
safao  1,997,690.031.20

TOTAL DO ATIVO  3.027.097.909.84

PASSIVO

ISSÍÍ!*!

¦ç*íií*í:

NÃO EXIGÍVEL
Capital 
Reservasc Fundos,

37.000.000,00
11.032.727.39- •48.032.727,39

EXIGÍVEL
Recursos do Público 483.340.578,09
BNH - Empréstimos

Diversos  309.150.135,88-
Credores Diversos e

Provisões  46.661.458,95
Créditos à Disposição

dc Financiados  15.303.669,96 854.455.842,88

PENDENTE
Contas de Resultado  126.919.308,37

COMPENSAÇÃO
Contas dc Compen-
sação  1.997.690.031,20

TOTAL DO PASSIVO  3.027.097.909,84

Rio de Janeiro.30 de agosto de 1974

IDÁLIO SARDENBÉRG
Diretor Presidente

RONALD GUIMARÃES LEVINSOHN
Diretor Superintendente

MOACYR FRÓES
Diretor

HELLEN SALVATERRA DE LACERDA
Diretor

NOEVALDO BRAGA VIANA
Téc. Cont. CRC - GB Prov. 1176/73

RAULCAPPARELLI
Diretor
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Governo fiscaliza
estrada para acabar
desperdício de óleo

ofihT rin rai.l'' a P1'ÍmeÍ,'a EtaPa de llma Ca'"-
bu veif a „„'*?¦ 

"f Í0"al de eC0110mia de com"
malSn ; , ' •"' ClSS 13 lloras todos os veiculos
SS' 

°le° diff fl»e trafegarem com excesso
r'"í p 

™ vistoriados e novamente regulados
Conselho m, • a 

f° 
'Cla Rod°viárla e técnicos doConselho Nacional de Petróleo e da Bosch.

FisoZizZtZ^r^t° C'e Estatistica. Registro tfiscalização do CNP, Sr. Laerte Penchel rcnre»en-
nTCio°nandodn:ite ,d° 

Órga°' «'*«* Í^SSSamspecipnando os primeiros veículos fora das esne-
nS°sedo:,CPniCrS',iSt0 é' aqueles ^ "vetam eSsmotoics desreguados ou envenenados propositada-mente para obtenção de melhor rendimento cuLconseqüência também é um maior consumo decombustíveis. umu ac

MEDIDA EDUCATIVA

_ Explicou o Sr. Laerte Penchel que esta medidanao será repressiva, mas terá um caráter educati-vo e mostrara aos motoristas e proprietários dosveículos desregulados a necessidade c/ue tem paisde economizar combustíveis, como também explicarque ura veiculo envenenado além de consumir maiscombustíveis contribui para aumentar os índices depoluição nas rodovias e nos centros urbanos.
— No entanto — disse o diretor do CNP apósa campanha, que será estendida a todo o Brasil ccuja programação está a cargo do DepartamentoNacional de Estradas de Rodagem ÍDNER) — o Go-verno tomará medidas repressivas, através de mui-tas e proibição de circular por determinados perío-dos, a todos os veículos que trafegarem com "ex-

cesso de fumaça", queimando combustíveis demais.
Na inspeção de hoje, após terem os motores deseus veículos regulados, os motoristas receberãouma serie de folhetos explicativos de que como no-dem tirar melhor rendimento deles sem precisarde envenená-los. Assinalou o Sr. Laerte Penchelque esta campanha deverá assegurar ao Brasil umaeconomia de óleo diesel da ordem de 20% pois sa-be-se que um veículo que trafega dcsregiilado au-menta o seu consumo de combustíveis nesta mes-ma percentagem.

A» repercussões dos preços elevados de petróleo sobre o>
transportes urbanos serio amplamente discutidas no Seminário
Internacional de Transportes que o JORNAl DO BRASIt . .
BNOE vão promover, entre os dias 16 e 20 de setembro, no
auditório do Banco Nacional da Habitaçío. As inscrições a.
Seminário poderão ser feitas junto i Gerência dt Relações
Públicas do JB.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Delegacia Regional na Guanabara

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 74/11
Tornamos público, para conhecimento dos interessados, quese acha afixado na sala 203 do 2.» pavimento do Edifício leo-nardo Truda, silo na Av. Presidente Vargas n.° 84 — Rio deJaneiro (GB), o Edital dc Tomada de Preços n.° 74/11, „ se, roa"hzadn cm 4 10-74, relativo à aquisição de 23 (vinte 

'e 
três) má-

quinas par,-, cintar micos de 1.000 (hum mil) cédulas de
moeda. papel

Rio de Janeiro, II de setembro do 1974

COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS

lA

L3p Bremar Holdings Ltd
(Londres) Banqueiros

Lucro bruto aumenta em 100%
Ativo dobra e bate recorde com £ 33.000,000
Liquidez alcança nível elevado

Estes são alguns dos destaques do relatório do Sr. Erwin Brecher,
Presidente do Banco, para o ano findo em 31 de março de 1974,

O plano de ação da Bremar Holdings Limited baseia-se nos seguintes
princípios:

No seu portfólio prevalecem sempre os empréstimos com garantias
bancárias ou cauções de 1a. categoria. Atualmente isto é o caso com
92% dos empréstimos em portfólio.

Empréstimos são feitos na base de depósitos correspondentes quanto
à moeda, prazo e data de reajustamento de taxa de juros.

RESULTADOS DO GRUPO BREMAR p/Ano findo 31 março
1974 1973

Ativo Bruto
Capital e Reservas
Lucro antes do I. Renda
Lucro por ação

33.425.746
1.635.650

986.684
1.71

15,130.853
765.016
458.007

1.03

O Relatório completo do Grupo Bremar pode ser obtido junto ao
seu Representante no Brasil, Sr, George Fodor, Rua Candelária, 60 -
12° andar, cj. 1201, Rio de Janeiro, GB - Tel.: 243-2957 (PABXI-
Telex 758

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - N.« GEMEC/RCA - 300-7->/OI3

C.G.C. N.° 61.082.004/1

AVISO AOS ACIONISTAS
Avisamos aos Senhores Acionistas pos-

.suidpres de ações ao portador, que, de
conformidade coma legislação em vigor,
os dividendos correspondentes ao exerci-
cio de 1973, cupom n." 67, não recebidos
até o dia 25 de setembro de 1974, ficarão
sujeitos ao desconto do imposto de renda
na fonte à razão de 15% (quinze por cento),
como rendimento de beneficiário náo
identificado.

São Paulo, 11 de setembro de 1974.
A DIRETORIA
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Serviço Financeiro
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LTN TAXAS ANUAIS DE DESCONTO

iiCOMPRA
EM VENDA
PRAZO DE 90 DIAS
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Âpliçsição de recursos Preço do dinheiro
Estas tão at principais alternativas para aplica-

çóes cm títulos, alem das Bolsas da Valores • tia
omissão de novos papéis.
DIOGtNtS AN

? Mercado de LTN
O mercado aberto de Loiras do Tesouro Na- •

cíorià}, -apresentou-se ontem, com poucas altera-
ções em relação aos dias anteriores. Algumas iran-
cações para os meses de setembro e outubro na
faixa de 13,35% e 13,40% ao ano para os papéis
isentos. As Letras tributáveis tiveram neçtócios na
faixa de 17,90% ao ano, concentrando-se em finan-
clamemos, O mercado permaneceu ontem com mui-
to poucos negócios e os financiamentos por um dia
apresentaram-se bastante tomadores, com as taxas
a princípio em 1,70% go mês, chegando a 2,00%
na parte da tarde, no fechamento o mercado equüi*
brou-se com as taxa* ao nível do 1,90%

-O sistema foi beneficiado ontem com a entra-
da dc recursos do CrS 350 milhões pelo resgate
de letras, e foi pressionado peto reduzido volume
de operações, de acordo com dados fornecidos pela
Andima somou Cr$ 4 234 milhões.

A seguir as taxas médias anuais de desconto
dos principais vencimentos.
Vencimento Compra Vsntla
18/09 13,18 9,99
20 09 13,2a 11,38
25/09 |a,2S 12,48
02/10 13,29 12,96
09/10 13,30 12,99
16/10 13,30 13,03
18/10 13,30 13.03
23 10 13,30 13,03
30 10 13,30 13,04
06/11 13,32 13,0-1
13/11 13,32 13,0-1

20/11 13,32 13,04
22/11 - 13,32 13,04
27.11 13,32 13,04

04/12 13,32 13,04
11/12 13,32 13,04
LETRAS TRIBUTÁVEIS
23/10 17,90 17.58
30/10 17,90 17.58
06/11 17,92 17,60
13/11 17,92 17,60
20/11 17,93 17,60
27.11 17,93 17,60
04/12 17,93 17,60
11/12 17,94 17,60'

D Títulos de erédito
O mercado de Obrigações Reajustávois do Te-

souro Nacional, apresentou-se ontem, com poucos
negócios. Algumas transações para os papéis ex-
juros (carecas) no valor nominal de Cr$ 98,40. Os
financiamentos por um dia abriram a 2,20% ao
mês e fecharam a 2,00%. As Obrigações Mineiras
também não apresentaram negócios, pola falia de
papéis disponíveis no mercado. Houve alguns ne-
gócios com as Obrigações do Rio Grande do Sul
ra faixa de Cr$ 91,00 a CrS 94,00. Os títulos da
Bahia, não apresentaram ainda um mercado satis-
falório, tanto em volume de operações, como de
negócios reaüzados.

O mercado de Letras de Cambio e Certifica-
dos de Depósitos Bancários, tem-se mostrado bastan-
te ativo. Os papéis de médio e peqceno porto apre-
sentaram-se com bom volume de operações, e dei-
xado os investidores bastante otimistas, as taxas de
juros ainda que mais altas em relação aos papéis
de primeira conseguiram atrair compradores pele
falia de títulos disponíveis no mercado.

Estas são bi taxas médias mensais de renrabi-
lidade registradas, ontem,
dos no mercado aberto

para os titulos negocia-

Prazo (dias)

3 alO
10 a 20
20 a 30
60
90

120
150
180
270
360

ITN ORTN

1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19

1,80
1,85
1,90
1,85
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70

t.Camb.
• CDB

1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25

ORT
MO

1,80
1,85
1,90
1,95

. 1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70

Letras
imob

1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20

D Mercado de obrigações
e debêntures

O mercado de Debêntures da ^nrox apresen-
tou-se ontem, bastante ativo. Os payamentos da
correção monetária e juros relativos ao último tri-
mestre somaram Cr$ 14,81 líquidos (13,01 de corre-
ção monetária e 1,80 de juros). Segundo os opera-
dores ontem mesmo teria havido ofertas no mer-
cado para compra do Xerox ao preço de Cr$ 101,00.

As Obrigações da Eletrobrás continuam com
mercado parado, sem papéis à venda, todos aplicados
em mão de clientes que aguardam os novos Índices
de correção monetária.

Foram as seguintes oi cotações médias para ti
debêntures negociadas ontem no mercado aberto:
Titulo

Xerox
Eletrobrás (MNO)
Eletrobrás (PQR)
Eletrobrás (STU)
Eletrobrás (VXZ!
Eletrobrás (AABBCC!
Eletrobrás (DD a GGJ

Compra

G$ 100,00
66%
66%
66%
66%
66%
66%

Vendi

Cr$ 100,00
67%
67%
67%
67%
67%
67%

D Mercado a lermo
Os_ negócios a termo apresentaram boa movi-

menlacão, ontem, ampliando sua participação sobro
o volume global da Bolsa, mas registraram peque-
no número de papéis, havendo grande concentra-
ção em Docas antigas OP a 30 dias, com 640 mil
titulos (55% do termo). Notou-se acentuada procura
de financiamento de posição com vendas à vista
e compras a lermo. Fertisul PP a 90 dias, com 245
mil titulos, Petrobrás OP a 60 dias, com 250 mil
titulos, Banco do Brasil PP a 60 dias, com 40 mil
titulos e Banco do Brasil PP a 90 dias, com 20 mil
titulos foram os outros destaques.

foram os seguintes, em resumo por pspéis e pr,^
vencimentos, os negócios realizados ontemzos de

no Rio:
Bangu pp c/div. 30
Banco do Brasil

PP 60,
Banco do Brasil

PP 90
Banco do Brasil

on
Banco do Brasil

120

150

120
60

Belgc-Mineira
op

Brahma pp
Docas de Santos

Antigas op 30
Fertisul pp 30
Fertisul pp 90
Kclsons pp 3o
Lojas Americanas

120

0,66

5,94

5,93

4,29

4,39

3,40
1,56

4,52
2,11
2,23
1,33

3,46op
Petrobrás

ex/bon. sub. 120 1,32
Petrobrás on

ex/bon. sub. 180 1,39
Petrobrás on
Petrobrás pp 60 3,29

A seguir as taxas médias
ro:>tratcs do [in.-nciamenio
de

0,65

5,93

5,89

4,29

¦4,39

3,40
1,56

4,38
2,11
2,20
1,31

3,46

1,32

0,65 150000

5,94 20 000

5,91 40 000

10 000

8800

4,29

4,39

3,40
1,56

20 000
50 000

3,29

4,49 540 000
2,11 40 000
2,21 245 000
1,32 250 000

3,46 15 000

1,32 29 000

1,39 49 000

3.29 150 000

CrS 100 mil para o Rio e São Paulo:

brutas mensais para
oo^rações a termo

Prazo
30 dia>

. 60 dias
90 dias

120 dias
•50 dias
180 d as

Rio São Paulo
2,05 2,0t
2.17 - 2,20
2,25 2,28
2,43 2,45

2.30 2,32

a Mercado dc bulcãIO
S.io Paulo (Sucursal) - Eis ?s cotações medijs

rlc ontem do Mercado do. Balcão fornecidas nelaAdcval: '

Empresa

América Fabril
So:ic Comercial pp
Socic Comercial pp e/d
Socic Comercial pp ex/d
Socic Comercial op
Dominium pp
Dcminium cp ¦
Dominium pb
Maranhense
Siderama

pra Venda

0,25

0.32 0,25
0,77 0,30
0,30

0,50
0,50

0,10
0,25

0,30

A seguir o custo do dinheiro a curtíssimo pra-
no mercado financeiro.

n Fimandamentos
Foram «s seguintes as taxas médias de financia-

mento, a curtíssimo prazo, entra instituições com
posições nos seguintes papéis:

Título Um dia Dois dias

%
LTN 1,80 1,90
ORTN ' 2,20 2,00
ORTEG 2,20 2,00
Letra cambio e CDB 2,25 1,95
Eletrobrás 2,25 1,05
Xerox —

LfMSP

? Reservas bancárias
O níercado de trocas de reservas federais atra-

vós de cheques do Banco do Brasil, para cobertura
por 

'um dia das perdas na compensação dos bancos
comerciais, apresentou-se ontem, equilibrado no Inf»
cio do expediente. Aa primeiros transações apre-
sentaram-se ao nível de 1,05% ao mês,, com o dc-
correr dos negócios acentuou-se a procura do che-
quês, até chegar na faixa de 1,40% ao mès, pro-
curado.

O mercado apresenta-se nessa semana menos
líquido que as anteriores, em virtude de repas-
ses, tia forma de empréstimos dos bancos comer-
ciais às instituições privadas. Dessa forma o cheque
do Banco do Brasil ,tcm sido mais procurado e
elevado suas taxas. Ontem foi o recolhimento do
FGTS, apesar da injeção de recursos de Cr$ 350,
milhões pelo resgate do leilão semanal, o sistema
foi afetado e algumas instituições bancárias foram a
redesconto. O volume de operações com cheques
do Banco do Btasil, somou ontem Cr$ 523,1 mi-
lhões, segundo amostragem fornecida pela Andima.

A seguir a taxa média mensal de rentabilidade
em operações com cheques do Banco do Brasil:

Praxo

Um dia

Taxa

1.30

Finan ciameii Io
externo

Ç Mercado europeu
Lausanne (Especial para o JB) — Cotações d«

fechamento das moedas no mercado europeu, ontem:

Dólares/Francos suiçoi:
3,0170 3,0130 flutuando

Dólares/Marcos:

2,6650 2,6630 flutuando

Dólares/Libras esterlinas:

2,3155 2,3165

Taxas indicativas pira operações de iwap;

Dólares/F. Suíços:

mès
meses
meses
meses
ano

Dólares/Marcos:

mês
meses
meses

6 meses
1 ano

33 200
33 255
33 322
33 433
33 601

37 636
37 750
37 900
38 182
38 520

1,19
1,49
1,79
1,56
1,51

2,93
3,26
3,75
3,34
2,53

Certificados de depósilos colados pela Associa-

ção Internacional dos Operadores de Mercado:

anos
anos
anos

õ anos

n
u
10
10

11 3/8
11 1/4
11 1/8
11 1/8

D Eurodólar
A taxa Interbancária dn cambio de Londres,

no merecido do eurodólar, fechou, ontem, para o

período de seis meses em 12 7/8%. Em dólares,
francos suíços c marcos foi o seguinte o seu com-
portemento:

Dólaros:
i%) i%)

Sete dias
mês
meses
mesas

6 meses
1 ano

Francos suiçott

mos
metes
meses
meses
ano

Marcos:

mci
mosus
meses
meses
ano

11 1/4 11 3/fl
11 _/_ 11 3/8
11 7/8 12 -/-
12 7/16 12 9/16
12 7/8 13 -/-
12 9/16 12 ll/lõ

9- 7/8 10 l/B
10 3/8 10 5/8
10 5/8 10 7/B
11 3/8 11 5/8
11 _/_ 1/4

1/8 1/2
5/8 7/8
5/8 7/8
1/2 3/4

10 -/- 10 1/8

Câmbio
? Taxas de câmbio

A Gerência de Operações de Cambio do Ban-
co Central (Gecan) afixou, ontem, apenas a cotrçâo
da moeda norte-americana. O dólar foi negociado
a Cri 6,980 para compra e Cr$ 7,020 para venda.
Nas operações com bancos sua cotação foi de Cr$
6,989 para repasse e CrS 7,013 para cobertura.

O sistema bancário no Brasil tem afixado as ta-
xas das demais moedas no momento óa operação. As
taxas médias tornam por base as cotações da fecha-
nento no mercado de Nova Iorque fornecidas pela
AP.

CrS 3a.-Feira

Bélgica
Grã-Bretanha
Canadá
Colômbia
Fra-nça
Holanda
Itália
Japão
México
Portugal
Espanha
Suíça
Venezuela
Alemanha 0:id.

Onlljm

0,09460
2,3150
1,0140
0,0400
0,2030
0,3680
0,001513
0,003315
0.0801
0,0405
0 0176
0,3320
0,2350
0,3759

0,6631
16,2513
7,1183
0,2808
1,4602
2,5834
0,0106
0,0233
0.Í623
0,2843
0,1236
2,3306
1.64-"
2,6388

0,09400
2,3150
1,0148
0,0400
0,2080
0.3690
0,001525
0.003315
0,0801
0,0405
0,0176
0,3340
0,0250
0,3760

D Interbancário
O mercado interbancário de cambio para con-

tratos prontos apresentou-se ontem, sem muita pro-
cura e alguns negócios, operando entre as taxas
de Cr$ 7,015 e Cr$ 7,020 para telegramas e che-
quês. O bancário futuro apresentou-se, procurado
e fraco, com negócios à Cr$ 7,020 mais 0,60% ao
mès até 0,90% para contratos de 30 a 180 dias de
pra 7 o.

n Ouro
Londres (AP-JB) — Eis os preços do ouro no

fechamento de ontem, cm dólares por onça:

Londres - 153,00
Paris - 155,95
Francfurt — 153,54
Zurique - 153,00
Hong.Kong - 150,14
Beirute — 4 963 por quilo.

Abastecimento de arr o
volta ao normal c o m

mes reguladores
O Ministério da Fazenda informou, ontem, que

os problemas dc abastecimento de arroz estão de-
finitivamente equacionados, principalmente na
área da Guanabara e São Paulo, onde circulavam
rumores de falta do produto.

O assessor do Ministério para assuntos ligados
ao arroz explicou que já estão estocados no Institu-
to Rio-Grandense de Arroz (IRGA) mais de 1
milhão de sacas de arroz em casca e que o Banco
do Brasil já liberou o financiamento para uma
estocagem de até 2 milhões de sacas.
TRADIÇÃO DE MERCADO.

Segundo explicou o assessor do Ministério, a
produção de arroz (6 milhões e 100 mil toneladas)
neste ano vem satisfazendo as expectativas do mer-
cado e quanto ao processo de comer-cialização de
arroz do Sul, do Maranhão ou do Brasil Central,
depende da tradição do mercado.

Na Guanabara, por exemplo, onde o consumo
de arroz atinge até 300 mil sacas por mês, o co-
mércio é bastante diversificado. O padrão do Sul
como o agulhão, japonês e blue rose, tem quase
que a mesma aceitação no mercado que o do pa-
drão de Goiás, o amarelão e o do Maranhão, que
também tem boa penetração nesta região.

Entretanto, as variações de preços causam cer-
tos desequilíbrios tanto no processo de comercia-
lização como também na produção e, nas rendas
agrícolas, resultando numa certa ineficiência do sis-
tema de mercado para o produto.

Segundo um estudo da Fundação Getúlio Var-
gas, a análise de oferta e demanda de arroz no
Brasil, em anos recentes, evidencia, mediante com-
portamento dos preços dos produtos agrícolas, um.
relativo equilíbrio de mercado para este produto.

Supermercados querem
maior margem de lucro
Os dirigentes de supermercados do Rio de Ja-

neiro nomearam ontem uma comissão para solici-
tar à Assessoria Econômica do Ministério da Fm-
zenda o restabelecimento da margem de lucro em
12%, na compra e venda do arroz amarelão de
Goiás.

O arroz, que estava sendo comprado pelos su-
permercados a Cr$ 3,50, passou a custar CrS 3,75 e,
como o preço para a venda no varejo se manteve
em CrS 3,92, a margem de lucro dos supermercados
foi reduzida para 5% e, se for concedido o restabe-
lecimento desta margem de lucro, o arroz passará
a ser vendido para o consumidor a Cr$ 4,20.
A COMISSÃO

A comissão conta com representantes de super-
mercados do Rio de Janeiro e São Paulo e íoi esco-
lhida na reunião que se procedeu na sede da Asso-
ciação dos Supermercados do Rio de Janeiro
ÍAsgrit.

Os dirigentes de supermercados afirmam que se
o Governo não atender o pedido de restabelecimen-
to da margem de lucro, aumentando o preço do ar-
roz ao consumidor, a classe não poderá comprar
marcas dos empacotadores, trabalhando, neste caso,
apenas com as próprias marcas.

Geisel homologa preços
m í ri i m o s para 74/75

Brasília (Sucursal) — Os preços mínimos para
a safra 1974/75, aprovados pelo Conselho Nacional
de Abastecimento há um mês, foram ontem homo-
logados em decreto assinado pelo Presidente Geisel,
que autorizou o reajuste de preços durante a safra
sem que haja necessidade de outro decreto para
isso.

A outra Inovação introduzida pelo decreto é a
possibilidade de criação de zonas especiais de ex-
portações e comercialização a fim de racionar o es-
coamento das safras: essas zonas terão preços mi-
nimos suficientemente mais altos do que os 

"das 
zo-

nas produtoras, a fim de estimular o agricultor a
deslocar para lá a sua produção!
PREÇOS ESPECÍFICOS

Foram fixados ainda os preços mínimos especi-
ficos para cada zona geoeconòmica — os divulga-
dos há um mès eram os preços mínimos médios.
Para os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro
são os seguintes: algodão em caroço, CrS 32,10/15
kg; algodão em pluma, Cr$ 91,80/15 kg; amendoim,
CrS 30.00/25 kg; arroz em casca, CrS 69,50/50 kg;
raiz de mandioca, CrS 98,00/ton; farinha de man-
dioca, Cr$ 20,00/50 kg; fécula de mandioca, CrS
34,00/50 kg; feijão preto, CrS 101,40/60 kg; feijão
de cores, CrS 102,60/60 kg; Girassol, CrS 33,60/40 kg;
milho. CrS 30/00/60 kg; soja Cr$ 55,80/60 kg; sorgo,
CrS 28,80/60 kg.

Acordo cio
café pode*er adiado

Londres (UPI-JB) — A
Junta Executiva da Organi-
zação Internacional do Café
prosseguiu ontem discutindo
se deve começar a preparar
um projeto de Acordo In-
ternacional ou adiar as ne-
gociações por mais um ano;

O grupo deve tomar uma
decisão até segunda-feira a
fim de apresentá-la ante o
Conselho Internacional do
Café, cujos 59 membros se
reunião para debater se de-
ve ou não ser elaborado um
acordo.

POSSIBILIDADES
ESCASSAS

Parecem ser muito escas-
sas as possibilidades de que
se consiga um acordo desse
tipo. O diretor-executivo
da Junta, Sr. Alexandre
Fontana Beltrão, apresen-
tou um projeto autorizando
o Conselho a adiar por um
ano qualquer decisão.'

Nenhum dos países-mem-
bros pi-odutores deseja ne-
gociar um acordo enquanto
continuar a tendência bai-
xista nos preços do café, o
que os coloca numa posição
de debilidade.

Mas, para o ano que vem,
a oferta superará a deman-
da e serão acumulados
grandes estoques, segundo
a s estatísticas divulgadas
pela Junta Executiva.

Calcula-se que os saldos
exportáveis chegarão a 74
milhões e 200 mil sacas em
1980/81 contra 60 milhões
300 mil sacas em 1974/75,
enquanto que a demanda
atingirá 66 milhões e 600
mil sacas em 1980/81 contra
59 milhões e 500 mil sacas
na próxima temporada.

Quando o convênio expi-
rou em 1974 o Conselho não
pôde negociar um novo e se
decidiu prorrogar o acordo
anterior, com grandes mo-
dificações, até 30 de setem-
bro de 1975, enquanto se
realizava uma negociação
de profundidade.

Japão e Honduras
produzem açúcar
Tóquio (AP-JB) — A sub-

sidiária norte-americana da
empresa japonesa Mitsu-
bishi instalou em Honduras
uma companhia conjunta
com capital local para a
produção de açúcar.

A nova empresa se cha-
mará Acensa, e seu capital.
de 6 milhões de dólares
(CrS 42 milhões) está dividi-
do em partes iguais entre
a Mitsubishi e interesses lo-
cais, informaram os funcio-
nários da corporação, que
não quiseram identificar os
participantes hondurenhos.

PRODUÇÃO

Pretende-se que a nova
empresa produza 75 mil to-
neladas anuais de açúcar
refinado a partir de 1976, e
parte desta produção será
exportada para o Japão. A
Acensa contará também
com um plantação de cana
de 10 mil hectares, que in-.
cluirá as terras contratadas
dos camponeses locais,
acrescentaram os porta-vo-
zes da Mitsubishi.

Fazenda processa
frigoríficos e
distribuidores

A Secretaria de ReceK.i,
Federal concluiu ontem os
primeiros processos de in-
vestigação fiscal abertos
contra dois frigoríficos e
dois distribuidores de car-
ne, atingindo quatro empre-
sas da Guanabara e São
Paulo, por infrações que
montam a cerca de CrS
4 milhões e 800 mil, abran-
gendo multas, correção mo-
netária e juros de mora, e
se referem exclusivamente
ao Imposto de Renda sone-
gado.

Os processos incluem a.s
pessoas físicas dos proprie-
tários das empresas, acusa-
das de lesar o fisco por es-
tarem cobrando "por fora"
da nota nas vendas de car-
ne aos açougues e pela prá-
tica de preços acima da ta-
bela e em desobediência ao
acordo de cavalheiros esta-
belecido entre o Governo e
o setor.

MAIS PROCESSOS

Os nomes das quatro cm-
presas cujos processos de
sonegação fiscal foram con-
cluídos serão revelados ape-
nas quando da execução fis-

cal, providência que deverá
ser adotada hoje ou
amanhã. Mais de uma de-
zena de outros processos se
acham em fase de conclu-
são, abrangendo outros frl»
gorificos e distribuidores,
acusados dos mesmos dc-
litos.

PREÇO MENOR

Os proprietários dos açou-
gues do Rio de Janeiro re-
velaram ontem que os fri-
gorificos vêm reduzindo o
preço cobrado pelo traseiro
(carne de primeira), o que
pode ser explicado como um
reflexo da abundância de
carne no mercado, especial-
mente devido às compras
dos supermercados na Co-
bai. O preço determinado
pelo acordo de cavalheiros
é Cr$ 9,50 o quilo, enquanto
que os açougues pagavam
efetivamente Cr$ 11,80 (sen-
do que o acréscimo não era
registrado na nota fiscal).
Agora, a cobrança por fora
foi reduzida, e os frigorifi-
cos e distribuidores passa-
ram a cobrar apenas Cr$ 11
por quilo.

.São Paulo prevê crise
na produção do leite

São Paulo (Sucursal) —
O preço baixo do produto
e a elevação exagerada dos
insumos são os dois fatores
que estão fazendo muitos
produtores de leite abando-
narem a atividade a partir
deste mês, agravando ainda
mais a crise do leito no Es-
tado, que sofrerá uma que-
da de 14% no tipo B, e cer-
ca de 30% no tipo C na sa-
fra 74/75.

Outro problema que vem
preocupando os produtores
é a carência de mão-de-o-
ba, pois grande parte dos
trabalhadores tem abando-
nado as fazendas para tra-
balhar nas indústrias. Se-
gundo a Federação da Agri-
cultura do Estado de São
Paulo, o preço do leite deve-
ria ser fixado em função
dos custos de produção e
em níveis que incentivas-

sem o aumento da pro-
dução.

SITUAÇÃO AGRAVADA

Para o presidente da Fe-
deração da Agricultura do
Estado de São Paulo, Sr.
Odilo Antunes de Siqueira,
a pecuária de leite continua
a ver agravad.. a crise com
que se defronta há anos em
função da 'oaixa, nula ou
negativa rentabilidade cau-
sada pe'os baixos preços
que têm sido estabelecidos
pelo produto.

— A queda da oferta de
leite destinado ao consumo
dos grandes centros como
São Paulo, é constatado pe-
los próprios órgãos governa-
mentais e ela nada mais é
que o resultado do desestí-
mulo causado pelo baixo
preço fixado p '.ra' o produ-
to.

Custo de vida sobe
1,28% em P. Alegre

Porto Alegre (Sucursal)
— O custo de vida nesta
Capital aumentou em 1,28%
em agosto, com a elevação
maior se registrando n o
item energia e combusti-
veis, onde o acréscimo foi
de 1,99%. Desde janeiro, o
acréscimo no custo de vida
em Porto Alegre foi de
21,54% e, nos últimos 12
meses, de 29,51%.

No período compreendido
a partir de Io de janeiro,

segundo levantamento
mensal realizado pelo Cen-
tro de Estudos e Pesquisas
Econômicas da Universida-
de Federal do Rio Grande
do Sul, os produtos não-ali-
mentares (vestuário, saúde
e higiene pessoal, educação,
cultura, informação, ener-
gia, combustíveis e fumo)
sofreram u m a umento de
24,86%, enquanto o grupo
.alimentação aumentou em
21,59%.

Mercadorias

Rio
Cotações dos principais produto»

agrícolas no mercado atacadista do
Rio, ontem, segundo dados fornecidot
pelo SIMA (Serviço de Informação
de Mercado Agrícola).

ARROZ (Sc. 60kg)
CrJ CrS

Amarelão Extra Goiás 200,00 202,00
Amarelão Especial Sta.

Catarina 188,00 190,00
Agulha Especial do Sul 185,00 187,00
404 Especial do Sul 180,00 182,00
Blue-Kt.se Especial Nominal
FEIJÃO (Sc. óOkg)

CrS CrS
Preto Comum 155,00 158,00
Preto Polido 158,00 160.00
Uborabinha 180,00 182,00
FARINHA DE MANDIOCA
(Sc. 50 kg)

OS CrS
fina 42,00 45,00
MIIHO (Sc. ÓOkg)

CrS CrS
Amarelo Mesclado 42.U0 44,00
BATATA (Sc. 60kg)

CrS CrS
Lisa Especial 80,00 110,00
Comum Especial . 58,00 65 00
CEBOLA lp/ky.)

CrS CrS
Pera Argentina Ausente
Pera Espanhola 2,50 2,70
Pera Paulista 1,50 1,60
Canária Paulista 1,30 1,40
S. José do Norte 1,90 2,00

AlHO (Cx. lOkg)
CrS CrS

Espanhol Roxo. ... ... B0.0O • 85,00
BANHA

CrS CrS
Cx. c/ 30 kq. 240,00 250,00
BOVINOS (p/kg)
Traseiro 0(5fj
Dianteiro 520

Cr»
MANTEIGA (Lata lOkg )

CrS
Com Sal 140,00
Sem Sal 140,00
OVOS (Cx. 30 di)

CrS
Extra vo.OO
Grande 87,00
Médio 81,00
AVES ABATIDAS (p/kg.)

CrS CrS
Frango 7,80 8,00

Estados centrais Cr$ 175/180,00, ama-
relão Sta. Catarina CrS 165/170,00.
Blue Bello do Sul CrS 165/170,00 e
amarelão Ho Sul CrS 165/170,00. E E A
405 do Sul Cr$ 162/165,00 e 404 do
Sul Cr$ 160/165,00 c de grãos curiós -
Catelo do Sul Cr$ 155/160,00, por sa-
ci de 60 quilos. Cotações inalteradas.
QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos Espe-
ciais

Mercado firme. 3/4 de arroz Cr$
100/103,00 o canjicão do Sul CrS 110/
115,00 por saca de 60 quilos. Cotações
inalteradas.
FEIJÃO

(Sdfra da seca i — Tipos especiais.
Mercado calmo — Bico de Ouro CrS
130/135,00, Carioquinha Cr$' 165/
175,00, Chumbinho CrS 140/150,00,
Jalo Cr$ 210/222,00, Preto CrS 160/
170,00, Raiado Cr$. 160/165,00, -Rosi-
nha CrS 190/195,00, Roxão CrS 180/
185,00, Roxinho CrS 160/165,00, por
saca de 60 quilos. Cotações inaltcra-
das. Para os Chumbinho, Jalo e Preto
e baixa de Cr$ 5/25,00, por saco, para
os demais,
MILHO

Mercado firme. Amarelo semidu-
ro Cr$ 42.00/43,00 e amarelão mole
CrS 41,00/42,00, por saca de 60 qui-
los. Alta do CrS 1,00, por saca.
BATATA

Mercado calmo. Lisa especial G$
90/100,00, de primeira CrS 40/50,00
c de segunda CrS 20/30,00. Comum
especial CrS 50/60,00, dc primeira
CrS 25/35,00 e dc segunda CrS 10/
20,00 por saca ae 60 quilos. Cotações
inalteradas.
CEBOLA

Mercado r»lmo, Do Estado "Cané-
ria" CrS 75,00/80.00, "Híbrida" CrS- 50,00/55,00 o "MaravilhTJsa" CrS 45,00/
50,00, por saca de 450 quilos. Cota-
ções inalteradas.
dANHA

Mercado firme. Caixa com 30
pacotes de I quilo CrS 245/255,00 e
cem 15 latas de 2 quilos CrS 255/
265,00. por caixa. Cotações inalterados.
AMENDOIM

Mercado firme. Em casca, especial
62,00/65,00, por saca de 25 quilos.
Descascado, catado CrS 4,00/4,10 e
industrial CrS 2,75/2,85. por quilo.
Cotações inalteradas.

Arroz 170,00 180.00
Feiião 128,00 137.00
Farinha da

Mandioca 65,00 70,00
(Min.) (Máx.)

Cebola 90.00 96.00
136.00 150,00

Algodão

DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.

35,85
35,10
34,45
33,75
33,25
32,50
32,00

SET.
OUT.

23,00
22,05

FARELO DE SOJA - Dólar» por tona-
lada.

São Paulo (Sucursal) — Os T1 tipos
de algodão produzidos e negociados-
em São Paulo e os demais tipos de
outros Estados não sofreram oscilações
de preços no pregão de ontem da Boi-
sa de Mercadorias, considerado calmo
pelos técnicos. O tipo 5, paulista foi
cotado a Cr$ 111,00 a arroba.

Os armazéns gerais paulistas não re-
gistraram algodão em pluma. Foi man-
tido em estoque 22 266 815 fardos com
51746 603 quilos. As informações
constam no boletim de ontem da Bof-
sa de Mercadorias, que deu o movi-
mento da última segunda-feira.

Mercado externo
Chicago (AP-JB) — Colações futura»

no fechamento da Bolsa de Mercado-
rias de Chicago, ontem:

TRIGO — Dólares por Bushel -
27,22 kg.

SET.
OUT.
DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.

148.00
152,50
157,50
161,00
16-l.CO
168,00
169,00

Café

Foram vendidos 5 914 contraios.

Algodão
Nova lorqu. (AP-JB) - O algodão

número dois a termo fechou entre
2,25 a 4,50 dólares em alta.

Em centavos d* dólar por libra-psse
- 453 gr.
„OUT. 50,05
DEZ. 50,20
MAÜ. 51,55
MAI. 52,70
JUL. 53.75
OUT. . 54,25
DÉZ. 55,00

SET.
DEZ.
MAR.
MAi.
JUL.

43.50
44,00
46,10
45.8

43,50
1/2

Nova lorqu» (AP-JB) - O café a
termo esteve em baixa ontem, em
meio a pouca atividade.

Procura de café verde por parte
dos torrefadores foi reduzida.

O café Santos tipo quatro para en-
trega imediata no cais fechou a 64.

O café a termo tipo C fechou entre
100 e 200 em baixa.

Em centavos dt dólar por libra-peso
- 453 gr.

srT.
NOV.eu.
MAR.
MAI.
JUL.

Foram vendidos 486 contratos.

Cacau
Nova Iorque (AP-JB) — O cacau a

termo fechou enlrc 5 em alta e 15
em baixa.

Em centavos ds dólar por libra-peso
- '53 gr.

r hbra-peso 557. 88,70
DEZ. 81,02
MAR. 74,00

58,50 MAI. 68,90
54,87 ¦ JUL. 65.30
50,50 SET. 62.25
54,75 DEZ. 59,25
55.00
55,50 Acra nominal 1.08 3/4.

Foram vendidos 888 contratos.

MILHO - Dólar» por Bushel
25,46 kg.

SET.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.

35.00
34,90
35,70
36,00
36,20

Açúcar
JUTA ......

Nova Iorque (UPI-JB) - Colações da
[utã na Bolsa de Nova Iorque:

1/2

Nov» Iorque (AP-JB) — O açúcar nor.
te-amtiricano a termo, número 10, fe-
chou entre 2C e 100 em alto.

Pak Tossa A
Pak Tossa B
Pak White B
Pak VVIiite C

20.75
21.65
21.30
20,25

SOJA — Dólar» por Bushel
27,22 kq.

NOV.
MAR.
MAI.

32,35
29,30
27,50 Metais

Recife

São Pauio
São Paulo (Sucursal) — ARROZ —

Tip^s especiais - Mercado firme.
De grãos longos — Amarelão dos

Recife (Sucursal) — Cotações dos
principais produtos açtricoías de Per-
nambuco no mercado atacadiíM dc<ti
Capital, ontem, para sacas d': 60 a- i
los, segundo informações da Ceas.i e
das Casai Cias:

COMPRA VENDA
CrS CS

Açúcar 70,00 77 0"

SET.
NOV.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.

74.40
74,60
75,10
76.20
76.60
77,10
76.60
72.60

ólt") Dc SOJA - Centavos dt dólar
pjr I"»í peso — 453 gr.

Foram vendidos 272 contratos.

Açúcar não refinado para entrega
imediata 34,00.

Açúcar mundial número 11 fechou
entre 65 e 170 cm alta.

Em centavos de dólar po !"-•,-n-t-i
- «3 gr.

SET.
OUT.

37,80
36,90

OUT.
MAR.
MAI.
JUL.

33.30
23,70
26.70
2-:,90

COBRE
Londres (AP-JB) — O cobre oara cn-

trega imediata abriu ontem a 629 a
oferta e a 630 o pedido. Pari entrega
fuiura a 648 a oferta e 649 o pedido.

Foram vendidas 675 toneladas.
O cobro para entrega imediata fe-

c!'uu ontem a 630 oferecido, 631 pe-
dide. Entrega futura 650 oferecido, 6r:l
p-ítlíco. Vendas de 5 250 toncl.*cl^.
Estanho, para entrega imediata 3 830
0'erecido, 3 S40 pedide. Entrega fu-
tura 3 570 oferecido, 3 580 pedido.
Vendas dc 7íj0 toneladas.
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VALORIZAÇÃO DAS AÇOES NA
BOLSA DO RIO DE JANEIRO
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Foi constante a queda de preços observada ontem no mercado de ações do Rio. Ao.se fixar
na média de 1 922,9 o IBV desvalorizou-se em 0,5%, enquanto o de fechamento perdeu 1,3%

Gratificações recebem
críticas cio mercado

Com as primeiras notícias concretas so-
bre as modificações que deverão ser introdu-
zidas na Lei de Sociedades Anônimas, surge
no mercado a oportunidade para que diversos
detalhes sejam debatidos entre técnicos e,
mesmo, investidores.

Um dos principais debates se trava na
comparação entre os dividendos e as gratifi-
cações dás diretorias de algumas empresas.
Segundo informação recente do presidente da
Bolsa do Rio, em"reunião com o Ministro da
Fazenda ficou praticamente estabelecida a
garantia de um dividendo mínimo de 6% aos
acionistas, calculados sobre o patrimônio li-
quido das empresas (capital mais reservas).

É evidente, entretanto, que tal determi-
nação tem como fator limitativo a própria
existência de lucro. E, em muitos'casos, o sal-
do colocado à disposição da assembléia de
acionistas, pelas empresas (onde se encontra
o lucro), já teve antecipadamente eliminado
o valor correspondente à gratificação previa-
ta nos Estatutos.

Uma atenta observação dos balanços se-
mestrais e anuais das empresas é suficiente
para se constatar que, em alguns casos, as
quantias creditadas às contas correntes dos
diretores são superiores (até o dobro já se ve-
rificou) às destinadas aos acionistas, sob a
forma de dividendos. E seria pouco adequado
retrucar que as (eventuais) bonificações ele-
vam o valor final. O seu significado é outro,
na verdade, muito mais próximo de um rea-
juste do capital da empresa do que do seu re-
sultado operacional. , .

Seria, portanto, bem recebida por tecni-
cos e investidores do mercado de ações qual-
quer medida — na nova Lei de Sociedades
Anônimas — que visasse a um maior equilí-
brio entre aqueles dois fatores, dentro da pre-
missa básica de incentivar o direcionamento
de poupanças para aquele segmento do setor
financeiro da economia.

Os números do pregão
i

Depois de uma abertura em .alta de 1,6%,
o mercado de ações do Rio apresentou, ontem,
um decréscimo constante nos preços. Ao se fi-
xar em 1922,9, o IBV médio acusou uma des-
valorização de 0,5%, enquanto o indicador de
fechamento retrocedia 1,3% em relação a ele.
O Índice de Preços situou-se em 99,2, com
perda de 1,8%.

As transações realizadas registraram pra-
ticamente os mesmos níveis dos dois primeiros
dias da semana. Foi movimentado um total de
10 milhões 553 mil 751 ações, no valor de Cr$
26 milhões 866 mil 020 e 41 centavos. As ope-
rações a termo envolveram 1 milhão 716 mil
800 títulos, representados pela quantia de Cr$
5 milhões 161 mil 592, que eqüivaleu a uma
participação sobre o total de 19,21%.

Entre as 33 ações integrantes do IBV, 12
registraram cotação média superior à da vés-
pera, enquanto 15 apresentaram-se em baixa
e seis mantiveram-se estáveis.

As maiores altas % Ás maiores baixas %

Fundos de investimento
instituiria D>t> Cate ilt. dlltr. Valer em

CrS mil

Fertisul PP
Docas Santos

OP ant.
Mesbla OP
N. América OP
Cemig PP

3,48 Mannesmann OP 3,89
Samitri OP 3,44

2,82 Brahma PP 3,31
2,30 Vale Rio Doce PP
1,16 c/dir. 3,10
1,15 Belgo-Mineira OP 1,92

No mercado à vista, no que se refere ao
volume em cruzeiros, foram as seguintes as
ações mais negociadas: Docas de Santos OP
antigas (Cr$ 5 milhões 580 mil), Banco do
Brasil PP (Cr? 2 milhões 226 mil), Vale do
Rio Doce PP c/direitos (CrS 1 milhão 528
mil), Petrobrás PP (CrS 2 milhões 390 mil)
e Belgo-Mineira OP (CrS 1 milhão 576 mil).

Média SN
11-9-74 10-9-74

44 639 44 923
4-9-74 12-8-74
47 932 47 758

Set. 73
52 241

ALPA 5-9
AMÉRICA 

' 
DÓ SUL .'.'.... 9-9

APLIK 6-9
API.ITEC 2-9
A^UNES MACIEL 10-9
ÁUREA 6-9
AUXILIAR 6-9
AYMORE 10-9
BBl BRADESCO 10-9
BCN 10-9
BMG 10-9
BAHIA 6-9
BALUARTE ,'. 6-9
BAMERINDUS 10-9
BANCIAL 69
BANDEIRANTES BBC 10-9
BANMÉRCIO 9-9
BANuRU 10-9
5ANSULVEST 6-9
BA*>iíOS JORDÃO 4-9
BAU 6-9
3ESC 3-9
BOSTON 10-9
BO-dAIxO 10-9
BRACIr-VESI 4-9
BRANl RIBEIRO 10-9
URAS 10-9
CCA 10-9
CABR/H MENESES 6-9
CARAVELLO 10-9
CITY BANK 10-9
CÉDULA 6-9
CEPELAJO '0-9
CODtUJ '0-9
COMIND '0-9
CCN1INLNTAL 6-9
CORsINIANO o-9
CORiílí 23-8
COlitRA . 10-9
CREDIDANCO 9-9
CRI.L- ilíM 10-9
CREFINAN 5-9
CREFISUL (cap.) 10-9
CREFISUL (g«r.) II-»
CRESCINO 5-9
COND. CRESCINCO 59

DALE 31-7
DELAPIEVE 10-9
DELF. ARAÚJO 10-9
DENASA 4-9
DENASA MIM 4'9
DfcSENBANCO 19-6

ECONÔMICO *•'
EVOLUÇÃO 6-'
FNI fl
FEN1CIA *•'
FIBENCO •*•'
FIDUCIAL 21'8
UMAM 10-9
FiNASA 10-9
FINEY 10-9
FIPA/P. ARANHA 274
FNA 10-9
FNO 10-9
FIPAR 27-6
FIVAP 22-8
FüNDOESTE 10-9
GARANTIA 10-9
GODOY *-9

HALLES -5-9
HASPA  4-9
HEMISUL 10-9

ICI 9-9
IMPÉRIO 4-9
INI) APOLLO 9-9
1NDUSCRED 49
INTERCONTINENTAL 2-9
INVESTBANCO 10-9
INVESTBOLSA '9-8
IOCHPE *-»
IPIRANGA
ITAÚ 11.-»
LAR BRASILEIRO 10-9
LEROSA 4-9
LIBRA |'-9
LUSO-BRASILEIRO 10-9

MD 4-9
MM 9-9
MAGLIANO 4-9
MAISONAVE 9-9
MANTIQUEIRA 27-8
MERCANTIL 4-9
MLKKINVEST 4-9
MINAS 4-9
MONTEPIO 4-9
MULTINVEST 4-9
MUllIPLIC 9-9
NBN 10-9
NACIONAL '°-9
NAÇÕES * 4»
NOVAÇAO 4-9

| NCVO MUNDO ...... *-»

OGC ,»•»
OMEGA 'O»

PAULISTA ;*•'
PEBB 10-9
PECÚNIA *•'
PROGRESSO 9-9
PROVAL ,49
P WILLENSENS '0-9

R£Ai. 10-9
REAL' PROGRAMADO 10-9
REAVAL *-9
REGENTE »¦»

SPI *9
SPM *¦»
SR \ • • • 49
SABBA 'O-»
SAFRA °9
SAMOVAL > *•»
SOUZA BARROS 4-9
S. PAULO-MINAS °-9
SPINELLI fi
SUPLICY *•'

TAMOIO . . 
,0*9

UNISTAR J°?
UNIVEST jo-J
UMUARAMA '?;*

VICENTE MATHEUS 4-9
VILA RICA **

WALPIRES *¦'

0,94 9 717
1,22 dez. 0,03 10 805
0,80 cltz. 0,02 2 449
0,85 d.tz. 0,10 II 848
1,00 485
0,53 1 340
0,36 4 214
7.52 19 527
1,49 dez. 0,05 74 708
1,84 mar. 0,04 17 990
0,99 14 472
0,45 1 674
0,44 350
2.53 32 099
1,00 jun. 0,04 5 013
0,44 8 W
0,85 4 835
0,38 12 140
1,55 21 697
1,05 ' 1 916
0.44 74*
0,51 fêv. 0,04 4 54B
0,76 10 788 -
0,85 20 073
0,91 2 867
0,75 1 646
0.98 «go. 0,06 ,21 373
1,73 4 582
0,69 532
1,00 set. 0,06 18 3/0
0,75 dez. 0,04 56 658
0,63 613
0,40 2 976
0,7* I 487
1,55 iun. 0,02 41 167
0,32 636
0,97 1 331
1,33 1 635
1,24 1 117
0,32 dez. 0,01 2 657
1,24 8 536

17,14 iun. 0,80 4 967
0,89 13 545

70,60 iun. 3,63 21 375
1,78 iun. 0,05 383 083
1,20 iun. 0,03 164 712
0,29 205
1,74 ian. 0,07 5 901
0,91 1 884
0,74 10 788
1,86 »et. 0,26 I 651
1,29 1 472
0,80 3 870
0,68 dez. 0,03 124
0,95 2 654
0,48 731
0,95 68
1,64 43 824
1,04 1 7*7
1,64 dez. 0,10 50 776
1,48 13 988
0,96 dez. 0,07 131
0,51 «go. 0,004 2 607
0,06 aoo. 0,001 1 195
0,68 oul. 0,03 1 989
0,63 289
0,55 7 M*
0,74 512
0,70 3 720
0,59 mar. 0,01 112 236
0,17 dez. 0,07 454
0,67 iun. 0,003 540
4,82 » 647
0,29 813
0,68 11 761
0,70 mar. 0,05 469
0,43 874
1,33 iun. 0,09 52 444
1,11 24*
0,35 940

0,37 dez. 0,04 195 752
0,4* dez. 0,02 20 540
0,94 dez. 0,09 1 028
0,46 mar. 0,01 884
2,14 ian. 0,03 45

0,77 • 182
0,90 «br. 0,06 9 282
0,44 dez. 0,03 1 089
0,78 jun. 0,03 * 899
0,38 943
0,64 10 5*4
0,58 1 089
1,65 20 220
0,83 jun. 0,03 32 115
1,45 v 8 458
0,49 1 453
0,74 782
0,93 2 594
1.29 2 114
0,40 1*8
0,43 1 743

1,05 2 066
0,50 7*4

0,63 1 118
0,77 «et. 0,02 1 585
0,70 dez. 0,71 663
0,55 2 994
0,70 dez. 0,01 1 430
1,10 4 354

2,18 75 354
1,97 1 437
1,60 10 096
0,43 1 057

0,67 30 093
0,29 1 954
0,92 859
1 32 10 742
0,93 dez. 0,10 23 207
0,83 848
0,99 749
1,12 «br. 0,02 15 821
0,59 i«n. 0,04 895
3.30 7 94*

1,21 iul. 0,02 4 152

35,95 iun. 5,70 847
1.31 jun. 0,04 249 243
0,30 1 073

0,87 899
0,48 2 554

0,62

ã
Sistema

Financeiro Financilar
Com a sssociaçào de

The Sank of Tokyo Ltd.
GRUPO LUME

Aplique em Letras de jfck
Câmbio Financilar. ^^^

•10 OE JMEIKO: »« lilt hçaalil, 151 - 5." mi. - TlL: 224-5317.
SIO P4UL0: «i» Dom Jas« dt Sarros. IN - IO." a«U. - Ed. «nlli - Tlls: 1M-4M3 - 23S-4M7 - W-ttSO.
«»!0 âU6«E: Uni doi «adridis, 113? - C»j. !JM - Ttt».: 25-MI3 - JS-MH.
RECIFE: ftitl dt Sal, 143 - leis: 24-3035 - 24-IIM - 24-2013.

!8E8»-»-e»MH*«^^

FNAiNCILAR
CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS SA

Bolsa do Rio de Janeiro

COTAÇ6ES

TITUIOS

Quant. Abi. Fch. Min.

(CrS)

Mir).

% 5/ Ind. d.

M«d. Lucra).

Dia Ant. em 74

Acesiíi — A. E. Itabíra o/p ....
Acesila — A. E. Itabira p/p ..
AGGS - Ind. Gráficas o/p ...
AGGS -- Ind. Gráficas p/p ...
Aço Norte p/p .... 
Aratu o/p 
ASA — Alumínio Ext. Lam. p/e

Sarbará o/p
Banco do Brasil o/n 
Banco do Brasil o/n 
Banco do Brasil p/p 
Banco Estado ds Bahia p/n 
Banco Estado do Ceará p/n 
Banco Estado do Ceará p/p 
Banco Eslado da Guanabara o/n
Banco Estado da Guanabara p/p
Belgo-Mineira o/p 
Banco Estado de São Paulo o/n ..
Banco Estado de São Paulo p/p .
Borghoíf — Com. Ind. Maq. o/p
Banco Itaú p/p 
Banco Nacional o/n 
Basco do Nordeste o/n 
Banco do Nordeste p/p 
Bor.ano Sim. — Com. Ind. o/p ..
Bozano Sim. — Com. Ind. p/p ..
Banco Real o/n 
Banco Real p/n 
Banco Brasü-eiro Desc. p/n 
Brahma o/p 
Brahma p/p 
Bras. Energia Elétrica o/p 

83 O00
I 000

22 000
12 000

3 OCO
20 COO

7 000

i,4l
1,33
0,78
0,86
1,70
0,40
0,54

1,37
1,33
0,77
0,85
1,70
0,40
0,54

1,42
1,33
0,78
0,86
1,70
0,40
0,54

1,37
1,33
0,75
0,85
1,70
0,40
0,54

1,40
1,33
0,77
0,86
1,70
0,40
0,54

Esl.

1,28
1,18
4,49
Est.
1,82

133,33
130,39
98,72

108,88
125,03
100,00
145,95

Casas da Banha C I. o/p 
Cia Bras. de Roupas o/p
Cia. Bras. ds Roupas p/p
C-ntrais Elétricas S. Paulo p/p 
Cemig — Cent. Elet. M. Gerais p/p
Cobrasma — Ind. e Com. o/p 
Café Solúvel rasilia p/p 
Cia. Sid. Nacional p/n 
Cia. Sid. Nacional p/p 
Cia, Tel. Brasileira o/n 
Cia. Tel. Brasileira p/n 
Cia, Sid. Mannesmann o/p 
Cia. Sid. Mannesmann p/p 
Cim. Portland Paraiso o/p 

Datamec o/p 
Datamec p/p 
Dínamo — Café Solúvel o/p
Dona Isabel antigas o/p ...
Dona Isabel anrígas p/p ...
Docas de Santos novas o/p .
Docas de Santos antigas o/p
Docas d* Imbituba o/p ...

Cent. El. Brasil p/pEletrobrás
Ericsson o/p
Editora de Guias .LTB o/p .

Fêrbasa p/e 
Ferro Brasileiro o/p 
Fertisul — Fert. do Sul o/p
Fertisul — Fert. do Sul p/p
Ferreira Guimarães o/p ....
F. Li Cat. Leopoldina p/p .

Gomes A. Fernandes o/» 

Hércules — Fáb, Talher, o/p ...
Hírcules — F«b. T«lher. p/p

kis« p/p 

José Olympio p/p

Kelson's — Ind. » Com. p/p
Kibon — Ind. Aliment. o/p .

Líght o/p 
Light o/p 
Lojas Americanas o/p
lanar! o/tf 
Lanari p/e 
Lojas Brasileiras o/p .

Wel. Abramo Eberle p/p 
Manuf. de Brinq. Estrela o/p
Metalúrgica Gerdau p/p ...
Metropolitana Aços o/t ....
Metropolitana Aços p/« ....
Madequirnica p/p 
Metalflex o/p 
Metalflex p/p 
Mendes Júnior
Mesbla - Div.
Mesbla — Div.
Mesbl» - Div.
Moinho Flum.
Mundial Art. i

p/p -,-••
49 Integ. o/p
49 Intea. p/p
49 Pare. p/p

Ind. Ger. o/p
Couros p/p ..

1000 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Esl. 93,75
193 129 4,00 3,90 4,00 3,90 3,97 0,51 89,41
193 129 4,00 3,90 0,76 0,74 0,74 - 1,33 98,67
395 049 5,80 5,55 5,80 5,55 5,64 0,36 106,62

2 66* 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Esl.
1 000 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 86,42
2000 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 - 1,10 101,12

63 030 0,90 0,85 0,90 0,85 0,86 -4,42 101,18
30 425 0,99 0,95 0,99 0,95 0,96 - 4,00 80,00

514 405 3,15 3,03 3,16 3,00 3,06 - 1,92 113,76
401 1,00 1,01 1,01 1,00 1,01 4,12 86,33

55 000 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,89 99,08
9 000 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 Est. 105,00

10 000 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 Esl. 113,04
2*0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 103,75

6000 1,39 1,41 1,41 1,39 1,40 2,19 103,70
41000 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 0,59 100,00
21 000 0,72 0,68 0,72 0,68 0,70 - 2,78 94,60

000 0,79 0,76 0,80 0,75 0,77 - 1,28 1C0.CO
10 000 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Esl. -
10 COO 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Esl.

5C4 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 - 1,41 92,11
49015 1,41 1,35 1,41 1,35 1,38 - 1,43 90,79

997074 1,52 1,47 1,52 1,44 1,46 - 3,31 87,95
000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2,56 158,11

OCO 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 Esl. 62,64
1 105 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 104,17

105 1,00 1,00 1,00 1.C0 l,C0 Esl. 104,17
12000} 0,62 0,62 0.62 0,62 0,62 - 1,59 110,71
92O0O 0,87 0,88 0.S9 0,87 0,86 1,15 137,50
2000O 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 -

OCO 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 -
OCO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

73871 1,20 1,13 1,20 1,13 1,17 -0,85 80,69
317 371 0,26 0,25 0,26 0,25 0,25 -3,85 83,33
92 049 0,59 0,59 0,59 0,58 0,59 Est. 109,26
17000 1,75 1,70 1,75 1,70 1,73 - 3,89 119,31

OCO ' 1,55 1,54 1,55 1,54 1,55 0,65 118,32
2 000 0,27 0,27 1,24 1,24 1,24 -0,80 79,49

1 000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Esl. 106,06
000 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Est. 70.00

17 OCO 0,34 0,33 0,34 0,33 0,33 91,67
000 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 76 67
000 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 85,71

26 160 4,12 4.20 4,20 4,12 4,18 1,95 238, e6
I 274 700 4,35 4,30 4,43 4,30 4,38 2,82 232,98

2 000 0,51 0,50 0,51 0,50 0,51 2,00 170,00

56000 0,83 0,81 0,83 0,81 0,83 112,16
000 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 0,46 93,16

37 000 0,90 0,90 0,92 0,90 0,91 - 1,09 70,00

15 350 0,45 0,50 0,50 0,45 0,48 ' 77,42
10 000 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 Est. 133,86

000 1,50 1,55 1,55 1,50 1,53 204,00
305 000 2,00 2,10 2,10 2,00 2,08 3,48 163,78
2000 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 161,11
000 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,90 125,88

1000 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

12000 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 -
9966 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 -

463 1,55 1,55 1,53 1,55 1,55 -

000 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 82,35

354 012 1,30 1,25 1,30 1,25 1,29 0,78 118,3.1
000 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 77,59

58 000 1,09 1,09 1,10 1,09 1,09 Esl. 145,33
12 000 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 2,97 146,48
136473 3,18 3,11 3,18 3,11 3,16 -0,63 119,25
1000 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 86,11
10 000 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 2,70 88,37

000 0,76 0,7* 0,76 0,74 0,76 Est. 101,33

2000 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 - 2.54 83,94
1 000 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 Est.

21 000 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 i- 1,20 93,22
1 000 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 120,00
OCO 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 -2,44 117,65

10000 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 160,00
15 000 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 200,00
84 000 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Est. 205,48

000 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 Est. 70,27
43 012 0,88 0,90 0,90 0,85 0,89 2,30 98,89
28 000 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 Est. 100,00

000 ¦ 0,93 0,92 0,93 0,92 0,93 1,09 92,08
7 OCO 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 Est. 139,29
5 000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - 5,88 -

Mercantil
confirma
incorporação

Belo Horizonte (Sucursal)
— O presidente do Banco
Mercantil de Minas Gerais,
Sr. Vicente Araújo, esteve
ontem no Palácio dos Des-
paciios para comunicar ao
Governador Rondon Pa-
checo a incorporação do
Banco Mercantil do Brasil
S/A, coniorme. protocolo as-
sinado na semana passada
no Rio.

Informou o Sr. Vicente
Araújo que a incorporação
deverá ser concluída ¦ em
dois meses, passando o
Banco Mercantil de Minas
a contar com 130 agências
em todo o pais e capital de
Cr$ 187 milhões.

Cicfiüne
Salvador (Sucursal) — O

Ministro da Indústria e do
Comércio. Sr. Severo Go-
mes, homologou o projeto
da Ciquine para ampliação
de sua fábrica de anidrido
ftálico, no Pólo Petroquimi-
co do Nordeste, em Cama-
çari, que prevê o aumento
de produção de 10 mil tone-
ladas anuais, com investi-
mentos da ordem de CrS 77
milhões — a preços de ju-
lho de 1974.

Siderbrás

Brasília (Sucursal) — Os
acionistas da Siderbrás —
Siderurgia Brasileira S/A —
reúnem-se hoje, em assem-
bléia geral extraordinária,
para proceder à eleição do
cargo de diretof-superintéri-
dente da empresa, vago com
a renúncia do Sr. Luis Fer-
nando Sarcinelli Garcia.

Nova América

Nova América o/p 

Prog. Ind. ào Brasil p/p 
Pafisa p/e 
Petrobrás o/n
Petrobrás p/p 
Paulista Força Luz o/p 
Pet. Ipiranga o/p 
Pet, Ipiranga p/p 

Ref. Petr. Manguinhos o/n ...
Ref. Petr. Manguinhoi p/p
Rio-Grandense p/p 

São Paulo Alpargatas o/p 
São Paulo Alpargatas p/p 
Souza Cruz Ind. Com. o/p 
Síd. Pains p/p 
Samilri — Min. da Trind. o/p
Sano — Ind. e Com. p/p ."...
Supergasbrás o/p 
Sondotécnica p/p 
Springer Ref rtg. p/p 
Santa Cecili» o/p 

Tecnosolo Eng. Solos o/p ...
libras p/e 
T. Janer Com. » Ind. p/p

União de Bancos p/p
Unipar - Un. Intl. Pelrq. o/e
Unipar — Un. Ind. Petrq. p/e

Vale do Rio Doce p/p ..
Vale do Rio Doce p/p

Whitt Martins o/p ...

Zivi — Cutelari» p/p

129 061

155 000
10 000

414 044
760 300

80 833
1 965

OCO

1 000
6 000

43 540

24 000
10 000

186 8*0
I 000

27 000
5 000

28 000
OOO
182

1 041

000
16 000
5000

40 000
15 000
20 000

408 005
201 779

70 002

9 098

0,8*

0,44
0,50
1,26
3,20
1,05
0,85
1,21

1,45
1,50
2,25

1,82
1,55
2,87
1,24
4,60
1,10
0,69
0,95
0,85
1,10

1,30
0,60
2,19

0,70
0,45
0,78

3,85
3,12

1,80

1,15

0,85 0,88

0.61
0,50
1,19
3,10
1,03
0,85
1,20

1,45
1,50
2,15

1,73
1,55
2,85
1,24
4,45
1,10
0,69
0,94
0,85
1,10

1,30
0,58
2,19

0,70
0,*5
0,77

3,70
2,95

1,75

1,20

0,64
0,50
1,26
3,24
1,05
0,85
1,25

1,45
1,50
2,26

1,82
1,55
2,87
0,27
4,60
1,10
0,69
0,95
0.85
1,10

1,30
0,60
2,19

0,70
0,65
0,80

3,85
3,12

1,20

0,85

0,60
0,50
1,18
3,08
1,03
0,85
1,20

1,45
1,50
2,15

1,73
1,55
2,80
0,27
4,45
1,10
0.69
0,94
0,82
1,10

1,30
0,58
2,19

0,70
0,65
0,77

3,68
2,92

1,70

1,15

0,87

0.64
0,50
1,22
3,14
1,04
0,85
1,21

1,45
1,50
2,21

1,74
1,55
2,85
0,27
4,49
1,10
0,69
0,95
0,84
1,10

1,30
0,59
2,19

0,70
0,65
0,78

3,75
3,03

1,79

1,1*

1,14 108.75

1,54
1,96
1.61
Esl.

0,97

0,83

Est.
14,50
0,45

4,40

1.06
Est.

3,44
0,90

1,04
1,18

Est.
3,51
0,45

Est.
2,99
3,70

3,10
1,94

0,56

170.76
128,21
120,79
106,08
94,55

151,79
157,14

97,36

145,03
117,42
102,89
77,14

136,06

100,00
87,96

107,69

112,90
103,18
97,50

101,63
106,32

126,95

Mercado fracionário (operações a vista)

A Nova
vocando
para a r
assembléi
nária na
proposta
elevação
130 para

América está con-
os seus acionistas
ealização de uma
a-geral extraordi-
qual será debatida
da diretoria para
do capital de CrS
CrS 180 milhões.

Technos

Atingiram a Cr$ 8Í) mi-
Lhões 190 mil as vendas da
Technos Relógios durante
o primeiro semestre do
atual exercício, valor que
superou em 44% o verifica-
do em igual período do ano
passado.

Petroleiro

Será lançado amanhã ao
mar, na baía de Jacuacan-
ga, o petroleiro Aracaju, de
26 mil 400 toneladas. Trata-
se do primeiro da segun-
da série que a Verolme es-
tá construindo para a fro-
ta da Petrobrás, com assis-
tència financeira da Supe-
rintendència Nacional de
Marinha Mercante.

Tok
A Tok Manufatura de

Roupas está apresentando
12 novos produtos na XV
Convenção Nacional do Co-
mércio Lojista. A coleção
será colocada em comercia-
lização nos próximos dias.
ao preço médio de CrS 70,00
por calça.

Titulei Quanti- Prer,. m
Midie de

Ne..

Titulei Quinti- Prer,* N*
êtét Midi* de

N*|.

Títulos Quanti-
dade

Preço IM»
Médio d*

Neg.

Acesite op
Acesita pp
São Píulo AlpirgatM op
São Paulo Alpargatas pp
Antárclica op
Prog. Ind. Brasil pp c/d
Barbará op «x/div ex/bon
Bco. da Amazônia on
Bco. do Brasil on
Bco. do Brasil op
Bco. Est. da Guanabara on
B. Est. da Guanabara pp
Belgo-Mineira op
Bco. Est. d* SP on
Bco. Est. de SP pp
Bco. da Nordestes on
Bco. do Nordeste pp
Bozano op
Bozano pp
Bradesco de Inv. pn
Brahma op
Brahma pp
Cia. Bras. da Roupas pp
Cemig pp

2 900
300
500
600
439

liv 900
534

2 330
14377
28 398

2 080
214

12 808
1 269

53*
120.

1 034>*
1 114
1 481

100
4 325
9 399

375
757

1,39
1,32
1,85
1,70
0,92
0,60
1,00
0,74
3,97
5,48
0,83
0,90
3,09
0,94
1,00
1,24
1,68
0,68
0,73
1,30
1,39
1,46
1,00
0,82

7
2
1
1
1
2
1
5

61
112

4
2

29
4
2
2
3
3
5
1
9

19
1
2

Souza Cruz op A 777
Caf. Solúvel Brasilia pp 350
Cia. Sid. Nacional pp c/sub 975
Cia. Sid. Nacional pp ex/sub 600*iCa. Tel. Brasileira on 3 682
Cia. Tel. Brasileira pn 1 610
Docas de Sant. nov op 824
Docas de Sant. nov, op 2 210
Eletrobrás pp 1 390
Manuf. Brinq. Estrela op 438
Manul. Brinq. Estrela pp 200
Financ. Bradesco pn 90
Farbasa pn end 1 200
Ferro Brasileiro op 500
Fertísut op 700
Gemmer do Brasil op 264
Docas de Imbituba op 500
Kibon op 825
Light op c/div 5 733
Lojas Americanas op 1 994
Lojas Brasileiras op 800
Metropolitana Aços pn end 412
Retr. Manguinhos pp 1 332
Ciad. Sid. Mannesmann op 557

2,87 18 Mesbla - div. 49 integ. op 1 640 0,83 7
0,25 Mesbla - div. 49 integ. pp 1 969 0,92 6
1,13 Mesbla - div. 49 pare. pp 312 0,91 2
1,05 Nova América ap 5 029 0,82 4
0,25 Petrobrás on'ex/bon ex/sub 5 412 1,23 22
0,60 Petrobrás pn ex/bon ex/scb 1 784 2,00 11
4.19 Petrobrás pp 8 515 3,15 41
4,31 Paulista Força Luz op 1 138 l.CO 2
0,78 Pirelli pp 60 1,10 1
0,85 Pet. Ipiranga op 281 0,82 2
0,91 Pet. Ipiranga pp 1 831 1,18 4
1,25 Rio-Grandense pp 3 754 2,22 10
0,48 4 

Samitri 
op 2 222 4,32 4

1,60 Sano pp 315 1,00 ' 1
1,40 Springer Refrig. op ex/div 660 0,65 1
1,38 União de Bancos on ex/sub 84 0,70 1
0,40 Uníão de Bancos pn ex/ sub 316 0,65 1
0 40 Unipar on end 866 0,59 2
1,07 Unipar pn end 2 034 0,74 3
3.20 Vale do Rio Doce pp c/dv
0,71 2 c/bn c/sb 8 563 3,72 31
0,35 Vale do Rio Doce pp ex, dv
1,45 2 ex/bn ex/sb 9 509 3,02 25
1,60 White Martins op 621 1,72 .3

Bolsa dc Nova Iorque

NOVA IORQUI (AP-JB) — Foi a laguinta a Média Dow Jones na Bolsa da Nova Iorque, ontem:

At*M AWart. Min. Min. F«h. Var. Afiai Aberl. Max. Min.

30 INDUSTRIAIS
20 TRANSPORTES

Í57.70 6*5,40 450,5» 654,72 - 3,45

136,54 137,53 135,2» 1*36,0» - 0,73
13 SERVIÇOS PÚBLICOS
*3 AÇÕES

59,91 *0,65 59,05 59,*9
200,80 202,98 192,62 199,96

0,38
1,09

PREÇOS FINAIS

Neva Urqve (AP-JB) - Preços finais na Bolsa da Nova Iorque, ontem:
Relação daa 90 açõei da Bolsa d* Nova lorqua

Allied Chem
Allis Chalmers
Am Airlines
Am Brcadcast
Am Cam Co
Am Mme Prod
Am Met Climax
Am Motors
Am Smelt and Ref
Am Standard
Am Tel and Tel
Anaconda
Ati Richfield
Bendix Corp
Bethlehem Steel
Boeing
Branniff
Bristol Myers

31 Burroughs Corp
1» Campbell Soup
* 1/8 Canadian Pac Ry

16 Caterpillar Trac
23 5/8 CBS
32 3/4 Cerro Corp
18 3/4 Chase Manhat

S/8 Chemical Nv
16 3/4 Chcssie System

9 3/8 Chrysler Corp
41 3/i Citicorp
18 Coca Cola
78 3/4 Colgate Palm
11 Columbla Gas

2 1/4 Cons«t
28 5/8 Cons. Edison
16 Continental C«n

3/8 Continental Oil

75 5/8
24 3/8
11 3/4
47 5/8
34 1/4
13 3/8
30 3/4
29
39
12 5/8
25 3/4
67 5/8
19 1/8
16
25
6 5/8
20 1/2
30 1/2

Continental Tel 9 7/8 Goodrich 7 3/4
CPC Inte 25 1/2 Goodyear 14 1/8
Crown Cork «nd Seal 15 Int. Nickel 25
Crown Zellerpach 23 3/8 |nt. Tel and Tel 16 38
Curtiss Whright jonns Mínville 14 5/8
Dow Chemical Kennecot Corp 27 1/2
Dupont 113 1/8 Lockheed Airc 3 3/4
Eastern Air 4 3/1 Marcor Inc 16
Eastman Kodak 75 1/3 Matsushita 13 3-8
Eaton Corp 23 7/8 Mob|| Oil 37 5b
Esmark 23 1/2 Moore-McCormeck 23

Exxon 44 1/4 Morgan JP 45 5/8
Ford Motors 39 3/4 Nat Distillers 13
Gen Elétric 33 NO; Corp 21 l/S
Gen Foods 14 3/4 Nl Industr 12 5/1
Gen Motor. 37 5/8 Otis Elevstor 25 3/4
Gillette 23 1/8 Pacific Gas and El 17 7'8

Pan Am Woed Air
Pepsico Inc

1 5/8
42

Philip Morris 41 1/4
Phillips Pcts 38 5/8
Quaker Oats 13 5/8
RCA Corp M 3/4
Reynolds Ind 42 5/8
Royal Dulch Pet 26 3/8

Shell OI 37 7/8
Singer Co 19 3/8
Standard OU Cailf 24 1/8

Tex. Indslr. 74 i 8
Tex Gulf 22 1/4
Textron '2 i/3
Us Steel 15 1/4
Western El 37 1/8
Wcolwh 42 5/b



JORNAL DO BRASIL ? Quinta-feira, 12/9/74 ? 1." Caderno

BNH diz que MFM assumiu Empresários aplaudem a
o controle de empresa inclusão de operações

do grupo Paes de Barros interbancárias 110 PND

ECONOMIA/BOLSAS E MERCADOS 21

Foi assinada, ontem, no gabinete do presidentedo Banco Nacional da Habitação, Sr. Maurício
Schulman, a transferência do controle acionário daPaes de Barros S A Crédito Imobiliário para oMontepio da Família Militar (MFM) que detém ocontrole acionário do Grupo Financeiro Sul Brasi-leiro.

Segundo nota do BNH, trata-se de uma opera-
ção de rotina, sendo mantidos os compromissos do
gi upo absorvido pelos novos acionistas majoritários.
CONSOLIDAÇÃO
• Segundo a diretoria cio

BNH, a negociação do con-
trole acionário da Paes de
Barros enquadra-se na poli-fcica de consolidação do sis-
tema preconizada pelo Go-verno federal. Participaram
da cerimônia o diretor daSuperintendência de Agen-
tes Financeiros, Sr. Oswaldo
Iório, o coordenador geral•de programas da SAF; Sr.Oswaldo Iório Filho e o go-rente da SAF, Sr. Antônio
Luiz Caudal Fonseca,
além dos diretores do Gru-
po Sul Brasileiro, Srs. Ar-naldo Gueller e Hélio Pra-tes da Silveira.

Segundo informaram osdiretores do Grupo Sul Bra-sileiro, a gestão da Paes deBarros será iniciada hojemesmo, devendo ser divuí-
gada, amanhã, uma notaolicial sobre a operação. Os

Srs. Arnaldo Gueller e Hc-lio Prates da Silveira afir-maram que todos os com-
promissos já assumidos pelaantiga diretoria serão hon-rados pelo Grupo Sul Brasi-
leiiro.

A Paes de Barros, comárea de atuação em SãoPaulo e Mato Grosso, cias-
sificava-se em sétimo lu~
gar entre as sociedades decrédito imobiliário da re-
g'ião, de acordo com os da-
dos de seu balanço em maio
último. Sua captação, na-
quela data, atingia' CrS 57
milhões em depósitos de ca-dernetas de poupança e CrS '
130 milhões provenientes dacolocação de Letras imobi-
liárias, além de Cr$ 15 mi-
lhões em recursos próprios.
Em dezembro de 1973 o vo-
lume de seus recursos obti-
dos junto ao público era de
CrS 200 milhões.

Crédito imobiliário não~

quer caderneta em banco
A criação da Caderneta

de Poupança Bancária, ten-do em vista recolher recur-
sós da poupança popular
para financiamento de ca-
pitai de giro das empresas
industriais e comerciais, foi
considerada ontem u m a
proposta prejudicial aos in-teresses do Governo de des-
tinar maiores investimentos
para o desenvolvimento da
habitação.

A proposta será levada
pelos banqueiros ao próxi-mo Congresso Nacional dosBancos, segundo revelações
do secretário da Comissão
Organizadora, Sr. Edison deSousa Leão. Se aprovada
pelo Governo, a sugestão
significaria retirar das So-
ciedades de Crédito Imobi-"liário e Poupança e das As-
sociações de Poupança eEmpréstimo um privilégioconcedido por iei.
IMPLICAÇÕES

Técnicos das empresas de
crédito imobiliário disseram
que a operação de caderne-
tas de poupança diretamen-
te pelos bancos comerciais
contrairia totalmente a ló-
gica em que se baseia o sis-
tema da poupança popular
atualmente captada para fi-
nanciamento da habitação.

Em nrimeiro lugar por-
que os depósitos das cadcr-
netas de poupança são cap-
tados a altos custos propor-
cionados pela correção mo-
netária mais juros reais de
6% fjo ano. Esses ônus são
compensados pelos baixos
custos operacionais das So-
ciedades de Crédito Imobi-
liário e Associações de Pou-
pança e Empréstimo cal-
culados em 1,5%, enquanto
o custo operacional do siste-
ma bancário atinge a 14/
15%.

Em segundo lugar, porque
a base da criação do siste-
ma foi criar uma faixa adi-

cional de recursos paraaplicação a longo prazo,com garantias reais, ou se-
ja, a hipoteca do imóvel fi-nanciado.

PREJUÍZOS

Além disso, a entrada dosbancos comerciais no siste-ma significaria prejudicar aconsolidação das Sociedades
de Crédito Imobiliário ePoupança e das Associações
cie Poupança e Empréstimo
que, em número de 68, ab-
sorvem apenas 28% da pou-
pança captada, ficando asCaixas Econômica Federal eestaduais com o restante.
Em face dessa disparidade
de distribuição da poupançaentre o setor privado e o
público, poucas sociedades
de crédito imobiliário atin-
giram estrutura econômica
de escala. .

Os prejuízos para o siste-
ma de poupança imobiliária
privado seriam ainda maio-
res com a participação dos
bancos porque atualmente o
BNH vem concedendo pou-ca ou nenhuma assistência
financeira àquelas entida-
des, já que, conforme as
prioridades da nova políticaoficial, pretende dirigir
maiores financiamentos à
construção de casas pelasc ooperativas habitacionais
e à ampliação do transporte
de massa.

Os empresários do setor
imobiliário disseram tam-
bém que aparentemente a
proposta não é baseada em
propósitos sólidos, já que a
participação dos bancos 110
sistema não é de todo impe-
dida. Isso porque, embora
não captem recursos direta-
mente através de caderne-
tas de poupança, muitos
grupos financeiros já adqui-
riram o controle acionário
das entidades legalmente
autorizadas a atuar 110 sis-
tema.

Custódia fiscal vai ser

implantada 
pela Bolsa do

Rio a partir de outubro

Entrará em funcionamento a partir do próximodia IP de outubro o sistema de custódia fiscal daBolsa do Rio, que, no futuro, poderá dar origem àcustódia geral de ações. A informação foi prestadaontem pelo presidente da entidade,' Sr. Fernando
Carvalho.

A Bol?a do Rio recebeu da Secretaria da Receita
Federal ofício aprovando o projeto da entidade paraa implantação da custódia fiscal, em atendimento
as determinações baixadas recentemente pelo De-creto-Lei 1 333, que reformulou os incentivos aomercado de capitais, principalmente no que se re-fere aos benefícios às compras de ações nos pregõesds Bolsas.

.PROCEDIMENTO
|. Segundo a legislação re-
.centemente baixada, po-.derão ser abatidas, do Im-
posto de Renda devido, 6%das quantias efetivamente
aplicadas — até o limite deCrS 500 mil anuais — nacompra de ações no merca-do secundário e que sejamcustodiadas por dois anos.Admite-se o levantamento
da custódia e manutenção
do benefício, desde que no
prazo de 15 dias seja nova-
mente depositado o valorda nova operação feita pelocontribuinte.

Para valer-se do incenti-vo, o comprador de açõesdeverá comunicar a sua in-tenção à sociedade, correto-ra filiada à Bolsa do Rio.Esta. ehtâo, receberá os ti-tules e emitirá para as cor-retoras os comprovantes dodepósito e para o cliente

um aviso dos títulos sob a
sua responsabilidade.

De acordo com Fernando
Carvalho, algumas dúvidas
têm surgido sobre a si-
tuação des direitos aprova-
dos pelas empresas para as
ações, em face da custódia
fiscal. Segundo o projetoaprovado pela Secretaria da
Receita Federal, a situação
é a seguinte:

— dividejidos — per-tencr n ao investidor e, por-tanto, não ficarão custodia-dos juntamente com os ti-tulos;
— subscrições — a in-terpretação é a mesma. Oacionista, assim, poderárealizá-las e movimentar

normalmente os novos pa-péis recebidos;
— bonificações — o en-tendimento é quanto à suavinculação direta ao lote in-centivado, ficando, portan-to, sob custódia.

A criação de certificados especiais de depósitos
interbancários a prazo — prevista no II Plano Na-
cional de Desenvolvimento — foi ontem destacada
por dirigentes financeiros como medida positiva pa-ra o fortalecimento do mercado, reduzindo as ten-sões de falta de liquidez.

Causou igualmente boa aceitação a confirmação
de que o Governo pretende regulamentar a criaçãode fundos para recepção de recursos do exterior di-rigidos ao mercado de ações.

Interbancárias , *
A regulamentação de operações interbancárias

já havia sido admitida, como idéia, pelo Ministro
Mário Henrique Simonsen, e o Banco Central, se-
gundo se_ sabe, vem estudando as alternativas desua adoção. A iniciativa tem em vista proporcionarao sistema financeiro uma forma dé compensar
suas oscilações de caixa através da assistência re-ciproca.

O novo sistema permitirá que se desenvolvamno Brasil operações de prazo longo, nos tempos quesão comuns nos mercados financeiros estrangeiros— em que o banco aplica a prazo maior do queo prazo da captação, valendo-se da rotatividade deseus depósitos. Isto somente é possível havendo umsistema de segurança para eventual declínio dos de-pósitos. Tal segurança virá da possibilidade de re-
, correr a operações interbancárias.

Foi igualmente bem aceita a declaração cate-
górica do documento do II PND no sentido de queos depósitos compulsórios dos bancos não serão ma-jorados. Ao contrário, o trabalho inclui entre osinstrumentos de política de crédito seletivo a libe-ração de parcelas dos atuais recolhimentos com-pulsórios.

Os- objetivos governamentais na reformulaçãoda Lei das Sociedades Anônimas Igualmente foramagora plenamente definidos, entre eles com grandeagrado dos especialistas o propósito de evitar quecada ação do majoritário possua valor de mercadosuperior a cada ação do minoritário.

Bolsa

O presidente da Bolsa de Valores do Rio, Fer-liando Carvalho, distribuiu declarações ontem "ex-
pressando otimismo quanto aos esforços empreen-didos, tanto pelas autoridades quanto pelos enipre-sários brasileiros, para vencer as dificuldades e de-safios com que o pais se defronta decorrentes, prin-cipalmente,_ da situação internacional conturbada
por uma série de fatores adversos."

Brasília (Sucursal 1 — As classes empresariaisouvirão hoje do Ministro do Planejamento, Sr. ReisVeloso, no Rio, uma exortação a que incrementem,agora mais que nunca, seus investimentos nos se-tores considerados básicos da economia pelo II PND.
O Ministro Reis Veloso estará acompanhado deoutros cinco Ministros da área econômica. O encon-tro entre os Ministros e os lideres empresariais tem

por principal finalidade uma exposição a estes doconteúdo do II Plano Nacional de Desenvolvimento.

Suílíl lie
Recife (Sucursal 1 — O Conselho Deliberativoda Sudene vai se reunir extraordinariamente no

próximo dia 20 com a presença de secretá,rios-ge-rais de 12 Ministérios, e dos atuais e futuros gover-nadores nordestinos, a fim de examinar e traçaras linhas gerais de ação do II PND pára a região,além de debater algumas sugestões do Conselhode Desenvolvimento Econômico (CND) para dina-mizar a economia na área de sua jurisdição.
Outros objetivos da reunião se referem à aná-lise de planos e programas traçados pela Sudenee Ministérios para o Nordeste, bem como a refor-mulação da Portaria Interna 6 596, para devolver

poderes de decisão ao Conselho Deliberativo, trans-feridos para a Superintendência durante a gestãodo General Evandro de Souza Lima, embora sob
protestos do Governador do Estado de Alagoas, Sr.Afranio Lages.

Mais PIS D na "Coluna do Castello",
pág. I o editorial "Pado de Vontades''

Decreto - lei autoriza

emissões especiais

de títulos do Tesouro

Brasília (Sucursal) — O Presidente ErnestoGeisel assinou ontem decreto-lei que autoriza emis-sões especiais de títulos ou obrigações pelo TesouroNacional, vinculados a operações destinadas ao pa-gamento de créditos fiscais.
O decreto presidencial atende à exposição demotivos do Ministro da Fazenda, Sr. Mário Henri-

que Simonsen, a qual esclarece que a emissão detais títulos visa à criação de um instrumento fi-nanceiro capaz de tornar viável o recebimento decréditos tributários de difícil realização, à vistadas- particularidades econômicas envolvidas, de-
pendendo, portanto, da concessão de parcelamentoou de outras medidas especiais previstas na legis-lação tributária.

SEM DESPESAS

Acrescenta a exposição do Ministro da Fazen-da que o projeto não acarretará acréscimo de des-
pesa, já que os encargos de juros e descontos serãocobertos com recursos orçamentários previstos paraoutras modalidades de emissões.

A integra do decreto-lei assinado pelo Pre-sidente dá República é a seguinte:
"Art. 1? — O Tesouro Nacional poderá emitir títulosou obrigações, com ou sem cláusula de ««ajustamentomonetário, vinculados a operações especiais destinadasao pagamento de créditos fiscais.
Parágrafo 1' — Os prazos e os juros dos títulos re-feridos neste Artigo serão fixados pelo Ministro da Fa-renda no ato que autorizar a respectiva emissão.
Parágrafo 2" — Os títulos ou obrigações emitidosna forma deste Decreto-lei somente poderão ser trans-feridos mediante autorização expressa do Ministro daFazenda, salvo quando se tratar de sucessão que impli-que a simultânea transferência-do débito tributário vin-culado à respectiva emissão.
Art. Z° — Os titulos ou obrigações de que trata esteDecreto-lei terão poder liberatório pelo seu valor de res-gate, à data de seu vencimento, para pagamento dequaisquer tributos federais e seus acréscimos legais,quando objeto de parcelamento ou outra operação es-pecial, autorizada pelo Presidente da República.
Art. 3? — O atendimento das despesas com descon-tos e juros na emissão dos títulos ou obrigações pre-vistas neste Decreto-lei será feito com o uso de verbasconsignadas no orçamento para outras modalidades deemissões do Tesouro Nacional, ou consignações própriasprevistas anualmente.

Letras de

câmbio

com renda

mensal.
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Estrada

ampliada

Porto do Rio

terá novas

instalações

de 
ferro 

da CVRD será

por 
uma nova empresa

A construção de um ter-
minai de containers e m
frente ao Caju e a am-
pliação da ilha de Ponrtieba.
para armazenagem de pro-dutos petroquímicos,
acham-se em estudo no De-
partamento Nacional d e
Portos e Vias Navegáveis

• DNPVN), anunciou ontem
seu diretor, eng. Arno Os-
car Markus, na VI Reunião
Anual dos Capitães de Por-
tos.

Disse também que está
em andamento o projeto de
construção de um porto se-
co para armazenamento de
cargas em Campo Grande,
numa área a ser adquirida.
Sobre a conclusão do portode Sepetiba, declarou o en-
genheiro que os estudos de-
verão ser concluídos o mais
tardar no principio do pró-ximo ano, iniciando-se as
obras logo depois.

ARMAZENAMENTO

O porto seco servirá de
depósito para as cargas quenão forem apanhadas den-
tro de um determinado pe-ríodo no porto do Rio de
Janeiro, evitando assim seu
congestionamento. Am-
pliações semelhantes — de-
pósitos, silos e cais — serão
realizadas em todos os de-
mais portos do pais, confor-
me suas necessidades, se-
gundo disse o diretor do
DNPVN. O terminal d e
Pombeba se inclui neste
plano.

Leia editorial
"Porto sem Alternativas"

A criação de uma empresa que ad-
ministrará as estradas de ferro da Com-
panhia Vale do Rio Doce está sendo es-
tudada por uma comissão nomeada na
segunda-feira pelos Ministros dos Trans-
portes e das Minas e Energia, e que tem
prazo de 90 dias para apresentar os es-
tudos finais. A nova empresa terá 45%
de seu capital pertencente à Rede Perro-
viária Federal, 45% da Vale do Rio Doce
e 10% do Ministério dos Transportes.

O presidente da Rede Ferroviária Fe-
deral, General Milton Gonçalves, que
prestou essa informação ontem em en-
trevista coletiva, acrescentou que "não
era justo que estradas de ferro conti-
nuassem subordinadas ao Ministério das
Minas e Energia". Ele acredita que a no-
va empresa'proporcionará maior desen-
volvimento à região do Espírito Santo e
estimulará a formação do Corredor de
Exportação Brasília—Vitória.

FERROVIA DO AÇO

Frisando que o Governo federal es-
tá interessado no ressurgimento das fer-
rovias em todo o pais, principalmente na
recuperação das já existentes, o General
Milton Gonçalves afirmou que a estrada
de ferro São Paulo—Belo Horizonte, é o
primeiro grande projeto em execução do
Plano Nacional de Desenvolvimento. A
chamada "ferrovia do aço", atualmente
apenas em estudos de viabilidade, deverá
ter sua construção iniciada em fevereiro
de 1975 e sua conclusão está prevista
para 1978 conforme desejo do Ministro
dos Transportes, General Dirceu No-
gueira.

O projeto compreende a construção
de 830 km de ferrovias, incluindo o ra-
mal Itutinga—Volta Redonda, e atende-
rá principalmente a toda a zona de mi-
nério de ferro de Minas Gerais. Para a
maior rapidez, a obra deverá ser distri-
buida em diversos trechos que serão en-
tregues a várias construtoras.

Sobre a compra de 5 mil 900 vagões
à Iugoslávia e Romênia pela Rede Ferro-
viária Federal, segundo o Senador Fran-
co Montoro pelo triplo do preço da in-

dústria nacional, o presidente da RFF
disse que "a aquisição foi feita por de-
terminação superior, levando em conta
as necessidades da economia nacional".
TRANSPORTE SUBURBANO

A encomenda de 30 unidades à EMA-
FER, que deverão estar em funcionamen-
to dentro de três anos, e a adoção cia
sinalização automática CTC em alguns
trechos são as medidas tomadas a curto
prazo pela Rede Feroviária Federal para
a melhoria do transporte ferroviário su-
burbano que, segundo o próprio General
Milton Gonçalves admitiu, ter perdido
grande número de usuários para os óni-
bus nos últimos 20 anòs.

— A reformulação do transporte de
passageiros, tanto urbano como subur-
bano, deve ser estudada em conjunto
porque ambas constituem problemas in-
terligados somente resolvidos a longo
prazo, disse o General Milton Gonçalves,
concordando porém que o metrô terá ca-
pacidade para absorver diariamente mui-
to mais do que os 350 mil usuários dos
trens suburbanos, havendo a necessidade
de incentivar o aumento de usuários nes-
ses trens, já que mais de 1 milhão de
pessoas trafegam diariamente de ônibus
entre Centro e os subúrbios.

Quanto aos sucessivos acidentes com
trens de minério entre Rio e Belo Hori-
zonte, o presidente da RFF anunciou a
substituição gradativa dos trilhos — que
pesam 22.5 kg por metro — por outros de
45 kg por metro para dar maior resis-
téncia às ferrovias no transporte de car-
gas, excessivamente pesadas, como o mi-
nério.
TRANSPORTE INTERESTADUAL

O presidente da RFF admitiu tam-
bém a possibilidade de o trem noturno
Vera Cruz para Belo Horizonte, cujas
viagens foram suspensas recentemente,
voltar a funcionar desde que seja con-
siderado "vantajoso" pelo Ministério dos
Transportes. Ele fez questão de frisar que
o termo "vantajoso" não se refere a lu-
cro, mas à necessidade de manter a linha
dentro de um padrão regular de atendi-
mento.

São Paulo (Sucursal) — Ainda
com a tendência de baixa, o vier-
cctdo paulista apresentou resulta-
dos inferiores aos da reunião an-
terior, no pregão de ontem, quan-do as cotações dos principais pa-
péis declinaram do inicio até o fi-nal do pregão. O retrocesso de 6.4
pontos, do indice médio, correspon-
deu a desvalorização de 0,58 Vc.

O volume dos negócios, ontem,
foi também inferior, não ultrapas-
sando a CrS 20 milhões, total infe-
rior a média trimestral, de CrS 21

Bovespa desvaloriza 0.58(1Jo

milhões, e superior em CrS 2 mi-
lhões à média mensal. O mercado
a termo apurou CrS 1,7 milhão e os
titulos Petrobrás p/p foram os mais
vendidos, com um total de 370 mil
unidades.

Petrobrás p/p, foi também o
maior destaque entre as ações de
primeira linha, na relação das mais
negociadas, apurando um total de
CrS 3,3 milhões, equivalentes a

,17.33% do volume geral. Cimento
Itaú p/p (c/25), com um total de
142 mil 400 titulos vendidos ficou

desvalorizado em 3%, Copas p/pic/3), negociou apenas 2 mil titu-los e baixou 7,1%.
Os 16 setores de atividades

apresentaram-se equilibrados e oi-
to deles atuaram em alta. O quemais subiu nos Índices de valoriza-
ção diária e de lucratividade sim-
pies foi bancos de investimento,
com mais 0,17% e m-ais 1,20%. O
gue mais baixou nos dois índices foi
siderurgia e mineração com menos
0.32% e menos 1 70%.
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PARA VER TUDO DE QUE UMA
JAPONESA É CAPAZ.

Logo que você puser o fone no gancho, a Sanymaq
, estará no seu escritório, mostrando tudo que uma

CY-2155P pode fazer para você diminuir custos e somar
bons resultados. Veja só:

12 dígitos
Memória
Constante
Porcentagem direta
Raiz quadrada direta
Sistema Buffer
Sistema ADD MODE
Sistema Under-flow
Vírgula flutuante ou
fixa até 6 decimais.

Chame a Sanymaq agora. Você nem calcula o que ela
pode fazer em matéria de preço, prazo e garantia.

SANYMAQ COMERCIAL LTDA.
Rua do Russel, 300, conj. 202-A - Tel.: 285-4874.
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Demissão cio diretor do
Colégio Bemiett deixa

Reitor atribui à crise Estudo do MEC revela quedo Judiciário a solução 70% das crianças de 2 a 6
os estudantes revoltados de problemas pela força anos estão sem assistência

Calculadora impressora
Sanyo mod.CY-2l55R
Para 110 ou 220

I
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A demissão 'do diretor do Colégio Bennett, pro-fessor Livingstone dos Santos Silva, há nove anos
no cargo, provocou ontem a revolta dos alunos do
estabelecimento,, que se recusaram a entrar nas
salas de aula. Depois de ameaçar greve, finalmente
concordaram em conversar com o diretor-geral, re-
verendo Messias dos Santos, que acalmou os estu-
dantes.

O reverendo, que tomou posse como diretor-
geral no dia 5 de agosto, explicou que demitiu o
professor Livingstone como "ato de rotina, pois
essa medida entornada em qualquer lugar quandohá mudança do Conselho Diretor." À tarde, foi nor-
mal o movimento nas cinco faculdades.
EXPLICAÇÃO

O Reverendo Messias dos
Santos disse que no último
mês o Concilio Regional da
Igreja Metodista elegeu um
novo Conselho Diretor para
o Colégio, sendo ele indica-
do para o cargo dc diretor-
geral.

Sou professor aqui há
mais de oito anos, conheço
bem os alunos e minha no-
meação foi bem aceita.

Explicou em seguida ser
normal que tenha o "direito
de escolher meus auxiliares
diretos, principalmente no
caso da direção do Colégio."

Quando o diretor-geral
de alguma empresa muda,
é hábito que mude tam-
bém toda a direção de uma
empresa. Ele traz auxiliares
de sua confiança. Portanto,
não vejo nenhuma impor-
tancia nessa mudança.

Em relação à revolta dos
alunos do segundo ciclo, dis-

se que considerou "também
normal essa reação, já que
o professor Livingstone es-
tava na direção do colégio
há nove anos c era muito
estimado."

— Realmente os alunos se
recusaram a entrar nas sa-
las de aulas e discutiram a
demissão no pátio. Pul avi-
sado e pedi que eles se reu-
nissem comigo no auditório
para um debate. Foram to-
dos e puderam ir ao micro-
fone expor seus motivos.
Depois expus os meus e dis-
se, inclusive, que poderiam
prestar uma homenagem ao
professor Livingstone, s e
quisessem.

Afirmou que no final do
debate os alunos sairam
tranqüilos, prometendo vol-
tar hoje as aulas.

Atualmente, o Bennett
tem 3 mil alunos, havendo
cursos desde o maternal até
a faculdade.

A maior organização do Brasil em publicações de direito tributário
O anuário MAPA FISCAL dá ao assinante as informações com
tanta objetividade que nenhuma publicação conseguiu alé hoie
sequer imitá-lo. É a única publicação no gênero capaz de resolver 

'

todos os problemas de quantos o consultam, com a vantagem
de ser publicado em papel e impressão de primeira qualidade.

NOTICIAS ECONÔMICAS publica semanalmente todas as maiorias
de cunho oficial que possuam fundamento iributáno c fiscdl
além de proporcionar ao assinante-leitor a oportunidade de citar
atualizado quanto aos acontecimentos mais significativos da esfe-
ra jurisprudenciária, assim como todos os fatos econômíco-finan-
ceíros mais relevantes.

OFERTA ESPECIAL - Faça ia sua assinatura e receba: Anuário Mapa Fiscal (1974 e 1975), Semanário Noticia» Econômicas de Janeiro de 1974
a dezembro de 1975, informações e consultas iunto ao nosso Departamento Jurídico (pessoalmente, por telefone ou por
carta), mais um conjunto de 5 (cinco) pastas pard arquivamento da matéria.

NOTA: A OFERTA ESPECIAL é por 1empo limitado. Solicite um boletim para análise. •

MAPA FISCAL EDITORA S/A
RUA DO RUSSEL, 300 - 5.° ANDAR - GRUPO 50I - GLÓRIA - FONES: 225-2525 e 245-8627

i Prevenir sempre foi
melhor que remediar.

Bastam alguns jatos c Bom Ar neutraliza
os germes e bactérias transmissores de doenças.

¦H para fazer a higiene mais
perfeita ainda, Bom Ar tem uma fórmula

específica para cada ambiente.

Use Bom Ar e respire fundo.
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Seio Horizonte (Sucursal) — O Reitor da Pon-
tificia Universidade Católica de São Paulo, pro-
fessor Geraldo Ataliba, afirmou, ontem nesta Capi-
tal, que, em decorrência da crise do Poder Judi-
ciário do pais, outros meios, profundamente injus-
tos, estão sendo empregados para regular as rela-
ções entre as pessoas.

— Quando a justiça falha, outros meios apa-
recém para a solução das questões. E como a nos-
sa justiça está falhando, e muito, eles estão pre-
valecendo — acrescentou o Reitor, destacando que
se referia "à força, à esperteza, ao expediente e
ao engodo, que" resolvem as questões cm favor dos
mais fortes ou dos mais espertos."

Brasília (Sucursal) — Cerca de 70% da.s cri-
ancas brasileiras entre dois e seis anos de idade —
aproximadamente 15 milhões, segundo o Censo de
1970 — não recebem a necessária assistência nutri-
cional, sanitária, de amparo social ou de abrigo em
lares organizados.

Esta revelação consta do documento do Minis-
tério da Educação e Cultura sobre educação pré-es-colar, distribuído ontem nesta Capital, contendo os
projetos para o biênio 1975/76 e as metas do Pro-
grama Nacional de Atendimento ao Pré-Escdlar.
DIFICULDADES

Especial i/ação
Ao defender a especialização de todas as ca-

maras e de todos os tribunais, o professor Geraldo
Ataliba advertiu que, "salvo o caso de gênios, um
juiz não pode ser bom, simultaneamente, em ma-
teria civil, criminal, administrativa e tantas ou-
trás." i

Nesse aspecto, ele aprova o ponto-de-vista dc
outro conferencista, o Sr. Décio Miranda, Ministro
do Tribunal Federal de Recursos, sobre a necessi-
dade de especialização dos juizes.' Destaca, ainda, que não é preciso reformar
apenas o Judiciário, mas, também, a mentalidade
jurídica do país, que ele considera "improvisada e
superficial, a começar pelo ensino jurídico, que es-
tá desmoralizado."

— O ensino jurídico deve ser teórico, e não
prático, como se preconiza. Quanto mais se diz
isso, mais são formados bacharéis despreparados
para o exercício da profissão, pois ela depende de
uma base teórica, sem a qual se está fadado ao
fracasso. Outro defeito do ensino de Direito é o
exagero das cadeiras não jurídicas e, além disso, o
corpo docente universitário brasileiro ainda é mui-
to despreparado para a missão.

GÉP I
Caixa Econômica Federal

leilão
SALÃO DE LEILÕES - R. SÃO BENTO, 29

CAUTELAS COM JUROS PAGOS
ATÉ JULHO DE 1974

JÓIAS
Dias: 13 e 16 de setembro
Cautelas do Serviço SÃO BENTO Penhores
Dias: 17 e 18 de setembro
Cautelas do Serviço BANDEIRA Penhores
Dia: 24 de setembro
Cautelas do Serviço MADUREIRA Penhores

MERCADORIAS
Dias: 20 e 23 de setembro
Cautelas do Serviço CIDADE DE LIMA

Penhores
Horário dos Leilões: 13:00 horas
Horário das Exposições:
das 9:00 às 11:45 horas.

Na análise que antecede
à apresentação específica
de cada um dos cinco pro-
jetos previstos para serem
executados no biênio 1975/
76, o documento do Depar-
tamento do Ensino Funda-
mental (DEF) assinala que"enquanto a população ur-
bana cresceu em 62,7% no
periodo 1960/1970, a rural
aumentou apenas 6,9%, in-
clicando assim que o êxodo,
em especial para as gran-
des cidades, foi o mais re-
levante fenômeno demo-
gráfico no Brasil."

Afirma ainda o trabalho
que até o presente inexis-
tem políticjt e diretrizes so-
bre o pré-escolar, quer em
nivel federal como esta-
dual. Realiza-se um consi-
derável esforço de Estados e
municípios sem, contudo,
obterem-se informações ou
resultados adequados às di-
mensões do problema. Em
linhas gerais, pode-se afir-
mar que há sensibilidade
em relação à situação do
pré-escolar, bem como Ic-
yantamentos e pesquisasisoladas — diz o documen-
to do MEC.

PROGRAMA

De acordo com o DEF,
um projeto sobre educação
pré-escolar deverá ser rea-
lizado em duas etapas: Ia.)
no periodo de 1975-76, se
formariam técnicos nos Go-
vemos federal e estaduais,
com vistas a elaborar diag-
nóstico e programa. Ao
mesmo tempo, se desenvol-
veriam projetos que possam
proporcionar maior atenção

ao pré-escolar e que sirvam
como primeiras experién-
cias definidas, assistidas e
acompanhadas.

A segunda — para o po-
riodo de 1977-79 — preven-
do desenvolver o programa
elaborado no biênio ante-
rior.

Revela ainda o documen-
to do MEC que "para ter-se
idéia da magnitude do pro-
blema basta assinalar que o
Censo de 1970 registrou 19
milhões 437 mil 344 crian-
ças de zero a seis anos dc
idade, sobre 93 milhões 139
mil 037 habitantes, ou seja,
o pré-escolar representava
20,87% da população do país.
Assim o pré-escolar brasi-
loiro constitui população
superior à de qualquer pais
da América Latina, exceto
México e Argentina, scnclo
quase igual à da Colômbia."

Segundo o documento,
são os seguintes os projetos
a serem executados nos
próximos dois anos pelo
MEC: 1) elaboração do Pro-
grama Nacional de Atendi-
mento ao Pré-Escolar; 2)
elaboração dos programas
dos Estados e do Distrito
Federal; 31 atendimento ao
pré-escolar de quatro a seis
anos,- em municípios de
atuação do Instituto Nacio-
nai de Alimentação e Nutri-
ção; 41 atendimento ao
pré-escolar de seis anos na
periferia das grandes cida-
des: e 5) experiências tnúl-
tiplas de atendimento ao
pré-escolar.

Para o periodo de 1977/
79, o programa prevê a ex-
pansão dos subprojetos,
tendo como subsidio a ex-
periència acumulada no
biênio anterior.

IranianoMinistério
mantém quota vem ver
dc filmes o Mobral

Brasília (Sucursal) — As-
sessores do Ministro Nei
Braga desmentiram que o
MEC iria aumentar para
182 dias e meio o prazo de
obrigatoriedade de exibição
de filmes nacionais (notícia
publicada por um jornal de
São Paulo). O assunto, In-
clusive, não está nem sen-
do estudado pela comissão
encarregada da fusão- do
INC com a Embrafilme.

Na verdade, o Ministro da
Educação e Cultura está
preocupado em estabelecer
novas medidas de proteção
da indústria cinematográfi-
ca brasileira, informaram
o.s assessores do Sr. Nei Bra-
ga. mas elas só serão ado-
tadas após a fusão dos dois
órgãos dc- MEC, prevista pa-
ra o mês de outubro.

TEMCAR
COMUNICAÇÃO À PRAÇA E AO PÚBLICO

Face às notícias aleivosas e inverídicas que alguns órgãos da imprensa vem
difundido a respeito da TEMCAR, vimos esclarecer que carecem de fundamento as
divulgações feitas, estando a firma em causa, em condições normais de funciona-
mento, cujos dados comprobatórios da sua situação legal, comercial e jurídica,será objeto de esclarecimentos que publicaremos nos vários órgãos da imprensa'
local, bem como, as providências tomadas com as medidas judiciais cabíveis
para coibir as arbitrariedades que a sociedade vem sofrendo.

ALBERTO GUEDES RODRIGUES
ANTÔNIO ALBERTO RODRIGUES

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA
DIRETORES

A próxima vinda de edu-
cadores do Irã para conhe-
cer o processo brasileiro de
alfabetização e o baixo
custo alcançado pelo Mo-
bral em trabalho que já
beneficiou cerca de 6 mi-
lhões e 500 mil pessoas fo-
ram apontados ontem pelo
presidente da instituição,
Sr. Arlindo Lopes Corrêa,
como indicadores do êxito
alcançado no setor.

Após referir-se h ex-
pansão do Mobral. que en-
volve hoje a' atividade de
800 supervisores e 150 mil
professores, disse o presi-
dente que o setor cultural
do Movimento, criado como
prolongamento da alfabeti-
zação, já tem 1 mil e 072
postos no pais e editou mais
de 1 milhão de livros.

O Sr. Arlindo Lopes Cor-
rea também anunciou on-
tem a criação do Prêmio
Mobral de Jornalismo, que
dará CrS 25 mil, Cr$ 15 mil
e Cr$ 10 mil às melhores re-
portagens publicadas e m
revistas e jornais do pais
sobre as atividades da Insti-
tuição. Os trabalhos devem
ser encaminhados ao Mo-
bral Central na Rua Volun-
tários da Pátria, 53, Bota-
fogo, GB.

A
USIMINAS

PROJETO DE DECORAÇÃO DO NOVO
EDIFÍCIO SEDE DA USIMINAS

Uvnas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. — USIMINAS comunica is firmas interessadas que,
de 9 a 16 de setembro próximos, receberá inscrições para participação na Pré-Qualificação do
Projeto de Decoração de seu novo Edifício-Sede, em Belo Horizonte (Pampulha).

A área do Escritório, que terá projeto paisagístico de Burle Marx, é de 36.000 metros
quadrados.

A Empresa exige experiência em decoração de escritórios industriais (área mínima iá decorada
de 1.000 metros quadrados), notadamente no que diz respeito a escritórios panorâmicos (landscape).
As inscrições poderão ser feitas nos seguintes endereços, de 9 às 12 e dc 15 às 17 horas:

BEIO HORIZONTE - Rua Timbiras, 2 349
SÃO PAULO — Avenida Paulista, 2 073 - **• andar
GUANABARA — Rua da Candelária, 60 — 7.» andar
Flavio Márcio Fonrica Valioso
Coordenador da Administração do Novo Edifício $ed«
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INDUSTRIAIS

(P

-PLESSEY
é uni aparelho telefônico que
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chame-nos: 65-4175- SP
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CRP fará
chamada de
psicólogos

O Conselho Regional
de Psicologia, 5a. Região,
ainda em fase de insta-
lação e adotando as me-
elidas necessárias ao seu
funcionamento efetivo,
informou ontem que di-
vulgará, oportunamen-
te, local e horário em
que começará a receber
as inscrições de associa-
dos, segundo a decisão
adotada na primeira reu-
nião do CRP, realizada
no dia 4.

São os seguintes os
documentos exigidos pa-
ra o registro: 4 fotos
3x4, fotocópia autenti-
cada do verso e anverso
da carteira de identida-
de, título de eleitor, CPF,
registro no MEC, ficha
de inscrição preenchida
e comprovante de paga-
mento da taxa de inseri-
ção no CRP.

Plano de Pronta Ação atende a 90 milhões
Cerca de 90 milhões de pes-

soas, distribuídas em domicílios
assistenciais espalhados por to-
do o pais, serão beneficiadas pe-
lo Plano de Pronta Ação do Ml-
nistério da Previdência e Assis-
téncia Social, que mobilizará re-
cursos financeiros, materiais e
humanos do INPS, Governos es-
taduais e prefeituras para a
prestação de assistência médico-
social.

Segundo informações dadas
ontem por assessores do Ministé-
rio, a medida já está em vigor
e na próxima semana o Minis-
tro Nascimento e Silva assinará
dois atos complementares regu-
lamentando os termos dos con-
vênios a serem firmados com em-
presas assistenciais e os requisi-
tos necessários para a partici-
pação no Plano.

REGIONALIZAÇÃO

A iniciativa do Ministério da
Previdência e Assistência Social
faz parte de um plano global, a
ser executado em longo prazo,
que prevê a divisão do país em
regiões de saúde, mobilizando re-
cursos materiais e humanos ou
financiando a construção de
hospitais e a compra de equipa-
mentos.

Para motivar a ida de mé-
dlcos dos grandes centros paraa.s cidades do interior, um grupo
de trabalho Integrado por repre-
sentantes dos Ministérios da Pre-
vidência e da Saúde está estu-
dando que tipos de estímulos po-derão ser dados, estando em co-
gitações a concessão de bolsas-
de-estudo para o.s universitários,
sob a condição de eles permane-
cerem, após formados, um pe-
riodo de dois anos no interior.

Em cada região de saúde, os
segurados e beneficiários do
INPS serão divididos em domi-
cílios preferenciais, de livre es-
colha, nos quais receberão aten-
dimento médico das entidades
previamente cadastradas, medi-
ante apresentação do Cartão de
Domicílio, que, além do número
do PIS do contribuinte, também
possui seu tipo sangüíneo e ou-
trás informações pessoais. Idên-
tico cartão será fornecido para
os dependentes do segurado.

Com essa divisão, o INPS
não só terá melhores condições
de controlar a qualidade do
atendimento, como ainda facili-
tara o contribuinte, impedindo
que ele se desloque para outras
áreas e sobrecarregue os servi-
ços médicos em locais já satu-
rados. Em cada domicílio, o se-

gurado terá à sua disposição
grupos médicos reunidos em em-
presas, hospitais e profissionais
autorizados.

Através dessa distribuição e
usando dos recursos de entida-
des privadas, os hospitais da re-
de previdenciária ficarão para
prestar assistência aos casos que
requeiram maiores cuidados.
Com isso, segundo o Ministério
da Previdência e Assistência So-
ciai, haverá melhor aproveita-
mento dos leitos e dos serviços
médicos, uma vez que, enquan-
to alguns hospitais estão lotados
numa determinada área, outros
dentro da mesma jurisdição se
encontram ociosos.

O fato de o segurado ter optado
por um determinado domicilio
não impede que, mais tarde, ve-
nha a mudá-lo. Além disso,
quando cm viagem, sem maiores
problemas, poderá recorrer ao
serviço médico mais próximo
mediante a apresentação do seu
cartão.

Nas entidades privadas, o
contribuinte e seus dependentes
poderão escolher o médico da
sua conveniência, que deverá
prestar o mesmo atendimento
proporcionado aos clientes par-
ticulares. Para isso, o INPS man-
terá equipes de fiscalização pa-

ra impedir discriminações jáconstatadas cm diversas clínicas
que mantém convênio com o ór-
gão.

Os hospitais e grupos de mé-
dicos, para integrar o Plano, de-
verão apresentar suas condições
de funcionamento, relacionando
número de leitos, disponibilida-
de de pessoal e capacidade de
atendimento. Em função desses
dados, o órgão fornecerá os car-
toes de domicílio em número
compatível com os recursos ma-
teriais e humanos do serviço
contratado. Essa medida, além
de garantir a qualidade do aten-
dimento, evitará o congestiona-
mento nos hospitais.

O Plano, em síntese, repre-
senta a conjugação de esforços
oficiais e privados, beneficiando
segurados e empresas. Para o
Ministério, segundo seus técni-
cos, é mais racional usar os re-
cursos já existentes do que par-
tir para a instalação de serviços
em regiões onde eles operam de
forma ociosa. Esses recursos se-
rão usados nas áreas onde a as-
sistência médico-social estiver
faltando, através da construção
de hospitais ou da concessão de
financiamentos às prefeituras e
particulares que desejem criar
serviços médicos.

Psiquiatra revela êxito em
Minas de método americano
para a recuperação sexual

O tratamento dos distúrbios das funções se-xuais conhecido por método Masters e Johnson, queconsiste numa psicoterapia de apoio e exercícios se-xuais a serem praticados pelo paciente e sua esposaou companheira, está sendo desenvolvido, tambémem Minas Gerais, mas quando o cliente é solteirorequisita-se uma profissional e não uma sociólogaou psiquiatra, como nos Estados Unidos.
A adaptação do método em termos brasileiros édo psiquiatra mineiro Antônio Carlos Corrêa queao explicá-la ontem no III Congresso Brasileiro dePsiquiatria, disse que, dos 30 casais por ele tratados,bOJo superaram seus problemas. Quando a mulher-

paciente e solteira, "o método não vem sendo apli-cado por questão de preconceitos "
o MÉTODO

O psiquiatra Antônio Car-
los de Oliveira Corrêa é do
Centro Mineiro de Reflexo-
logia, de Belo Horizonte, e
•sua palestra de ontem, no
III Congresso Brasileiro de
Psiquiatria, no Copacabana
Palace. foi sobre o tema
Uma Nova Terapia das Dis-
funções Psicossexuais.

Inicialmente, ele descre-
veu detalhes do método dc-
senvolvido há 15 anos pelo

casai de médicas norte-
americanos William Masters
e Virgínia Johnson para a
terapia conjunta da unida-
de conjugai.

— A nova terapia dos
distúrbios das funções se-
xuais é indicada principal-
mente para a ejaculaeão
precoce, incapacidade eja-
culatória, impotência pri-
márla e secundária, dlsfun-
ção orgásmica, vaginlsmo e
outros. „

,v_ft/i »
FUNDO

BirtG CORRETORA SA.
Belo Horizonte - Rio do Janeiro - São Paulo ¦
Santos - Brasília (em constituição)

Diretoria
Dr. Jonas Barcellos Corrêa Filho
Da. Marina Annes Guimarães
Sr. Marcelo de Castro Guimarães

Contador
Fabiano Assis Carneiro
Tec. Con: CRCMG 14.109

BMG
DE INVESTIMENTO

O Fundo BMG de Investimento é administrado pela BMG' Corretora S.A.
Carta Patente do Banco Central do Brasil n.° A 67/917 CG.C. 17.304.692

Prezado Cliente:
Como administradora do Fundo BMG do Inveslimnnío.ciimprewios
informar a seguir o Relatório dus Auditoras, contendo o Balanço
Patrimonial, os Demonstrativos Financeiros e a Carteira, de Títulos
para apreciação de V. Sa.
Estamos certos de que as perspectivas para o mercado acionário nestasemestre que ora se inicia são bastante favoráveis, em função da adoção
de uma serie de. medidas que vem sendo anunciadas pelas Autoridades
Monetárias, e que sem dúvida alguma propiciarão a entrada de recursos
e de novos investidores nas Bolsas de Vaiores.

Cordialmente.

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 28 DE JUNHO DE 1974

VALORES E APLICAÇÕES:
Bancos - Conta Movimento

Valor da carteira (a preço de mercado)»
Ações - Ao custo mais valor
nominal de bonificações recebidas
LTN - Ao custo

Ajuste ao preço de mercado
Dividendos a receber
Valores a receber

Total do alivo

EXIGIBILIDADES:
Obrigações a pagar

PATRIMÔNIO LlQUIOO:
17.998,733 cotas a Cr$ 0,93 cada um»

838,492,38

2-1,759.058,95
60.589. IO

(7.914,425,51) 16

T7

915.202.54
128.661,50

2,593,9 8
046,458,02

155.352.94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA
O SEMESTRE FINDO EM 28 DE JUNHO DE 1974

CrS17.129.097.46

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31.12,1973:
20,536.221 cotas a CrS 1,02 cada uma,

RESULTADO DO SEMESTRE:
Receitas-
Bonificações em títulos
Dividendos
Ágio na venda de títulos
Outras receitas

Despesas-
Projuu'0 na venda do títulos
Ta*a de administração
Custódia
Corretagens e emolumentos
Outras

Variação no vaior da carteira - VariaçSo
nao realizada, resultante ria avaliação dos
Investimentos a preço de mercado

COTAS EMITIDAS NO PERfODO:
Produto de 155.156 cotas

COTAS RESGATADAS NO PERÍODO:
Resgate de 2.692.644 cotas

PATRIMÔNIO LfQUIDO EM 28.06.1974:
17.998.733 cotas a CrS 0,95 caoa uma

500.775,00
424,772,53
11 1,620,75

8,801,21
t.u45.969,49

5.223.333,05
419.286,84
126.233,27
101.558,17
81,399,98' 5.951.86 1

C -1.9 u 5,8 9 1,82)

3.89 7,33 8.56

DEMONSTRAÇÃO DA CARTEIRA EM 28 DE JUNHO DE 1974

Setor de atividade e empresas Classe

Ultima
cotação Preço mercado

Quant. CrS CrS
s/valor

do Fundo

BANCOS COMERCIAIS;
Banco do Brasil
Banco do Brasil - dir, bonificação s/10,118 (60%)Banco do Brasil - c/4 '
Banco do Brasil - dir, bonificação s/88.018 (60%)Banco do Brasil - dir, bonificação s) 12,030 f50"A
0/ div, 8"/„ *• h)
Banco do Brasi! - recibo subscrição c/ div. 8%
Banco do Brasil - dir, subscrição s! 8,700
(16,66"/,,) c ' div. 8%
Banco Estado de São Paulo
Banco Nordeste do Brasil
Total

INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL.:
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce - recibo
Total

CONSTRUÇÃO CIVIL;
Construtora Mende Júnior- c'4
ECISA Engenharia Com. e Ind..
ECISA Engenharia Com, e Ind,.
»,' 188.000 (20"/„)
SERMECO '

SERMECO - recibo subscrição s/ 560.630 (20»/)SERMECO - dir. bonificação si 1,228,750 (40»/ 1Total » ">J

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE
PUBLICA: CEMIG-c!9
CEMIQ-dir, bonificação s/1,000.936 (20%)

ON
ON
PP
PP

PP
PP

PP
PP
PP

13,129
6.070

80.222
62,809

6.015
331

1.4 50
39.101

1 1 7.900

3,94
3,94
5,25
5,25

5,33
5,33

4,33
1,17
1,85

51.728,26
23.915,80

421.165,50
277.247,25

32.059,95
1.764,23

6.278,50
4 5.748,17

218.1 15,00
1,078.022,6 6 6,3

Setor de atividade e empresas Classe Quant.

• c/4
¦ dir, bonificação

Total

INDÚSTRIA MINERAIS NÃO METÁLICOS:
Magnesita
Magnesita
Magnesitas
T.otal

INDÚSTRIA METALÚRGICA:
CIMAF-Ex
Ferro Brasileiro-c/ div. 8o/„
Total l0

INDÚSTRIA MECÂNICA:
Barber Greene - c/ 7
Gèmrner - c/8
Indústrias Viilares - c/5
Romi - c! 5 c/ div. 8%
Romi - recibo subscrição
Romi - dir. bonificação s/ 91,000 (251'' t
Total "" •*'

INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO/
ELETRÔNICO E DE COMUNICAÇÃO:'
Ericsson do Brasil - c/ 9
Ericsson do Brasil - c/ 9
Ericsson do Brasil - dir? bonificação •/ 4.200

Total

PP 480.000 4,02 1,929,600,00
PP 2 4,02 __ a04

1.929,608,04

PP S43.600 1,20 412.320,00
PP 188.000 0,63 118.440,00

PP 37,600 0.63 23.688,00
PP 1.2 28.7,50 0,44 540.650,00
PP 112,126 0,44 49.335,44
PP 491.'500 0,44 _216.260,00*~1,3607693^4

PP 798.813 0,86 686.979,18
PP 200.187 0,86 172,160,82

85 9.I4U.0Ü

OP 326,632 1,39 454,018,48
PN A 2.45 9 1,00(1) 2.459,00
ON 11.554 I.OOfJj 1 1,554,00

4 68.031,43

OP * 150.000 1,40 210.000.00
OP 200.000 1,38 276.000,00

486.000,00

OP 300.000 0,80 240.000,00
OP 170,000 1,65 280.500,00
PPB 300.000 1,18 354,000,00-
OP 60.870 2,58 157.044,60
OP 16.380 2,50 40.950,00
OP 22.750 2,50 56.875,00

1,129,369,60
—¦ m

OP 294.480 2,50 736.200,00
ON 4,200 2,50 10.500,00

11.3

2,8

2,8

6,6

INDÚSTRIA TÊXTIL:
Fiação e Tecelagem São José .
Fiação • Tecelagem São José .
Total

e/7
c/7

ON

OP
PP

f.680. S,EO . 4.200,00 ,
750,900,00 4,4

130.000
9.0,000

1,91(2) 248.300,00
1,94(2) 174,600,00

422.900.00 2,3

RELATÓRIO DOS AUDITORES
Aos Senhores Diretores da BMG Corretora S.A.
Examinamos a demonstração da posição financeira e a demonstrarão dacar.e-ra ,Jn FUNDO BMG DE INVESTIMENTO levantadas em 28 de junhode^l974 e a respectiva demonstração das mutações do patrimônio liquidoreferente ao semestre findo naquela data. O nosso exame foi efetuado deacordo com as normas usuais de auditoria e, consequentemente, inciuiu as

INDÚSTRIA QUÍMICA E PETRÓLEO:
Kelson's
Petrobrás - c/13 c/ div, 121".
Petrobrás - cj 13
Solorrico
Soíorrico - recibo subscrição
Solorrico - dir, bonificação 5/ 20 (40%)
White Martins- Ex
Total

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E
BEBIDAS:
Açúcar União - cj 14
Brahma

, Brahma - recibo subscrição
Brahma - boletim bonificação s/180,148 (11,65%)
Brahma
Brahma - recibo Subscrição
Brahma - boletim de bonificação s/ 239.375
(11,65%)
Cica - cj 36
Total

INDÚSTRIA DO FUMO:
Souza Cruz
Total

SIDERURGIA:
Acesita
Belgo Mineira - cj div, 15%
Cia. Siderúrgica Nacional
Siderúrgica Mannesmann
Siderúrgica Mannesmann - dir, bonificação
S/ 50.000 (30%)
Siderúrgica Riograndense - e[ 14
Siderúrgica Riograndense - recibo eubscriçSo
Siderúrgica Riograndense - dir. boniticação s/8
Total '

COMÉRCIO LOJISTA:
Lojas Americanas
Lojas Americanas - boletim bonificação
s/ 273.149 (37,5%)'
Mesbla
Mesbla - Ex
Total

DIVERSOS;
Pirelli - c/35
Total
TOTAL DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
TÍTULOS DE RENDA FIXA (LTN)
TOTAL DA CARTEIRA

.BANCOS - CONTA MOVIMENTO
DIVIDENDOS E VALORES A RECEBER
OBRIGAÇÕES A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO

PP
PP
PP
PP
PP
PP
OP

BMG - CORRETORA S,A. §1
ADMINISTRADORA ¦

1 <4 II

20,333,3! 8,04 ¦

(1.008,553,26) ¦

163,501,03 I

(2,959,168,35) H

17,129.097,46 ¦
'   ' ; ¦— ¦' ¦ H

Ultima H
cotação Preço mercado s/valor ¦

CrS CrS do Fundo I
 "' ——— i i¦—¦¦¦¦ H

;.Í7'J.-IÒ5.Ü4. 9,8

. 5,3' —

100.000 1,15 115.000,00
411.624 3,29 1,354.242,96

376 3,17 1,191,92
14 1,16 16,24

1,16 4,64
1,16 9,28

100,000 2,00 200,000,00

PP 100.000 1,14 114.000.00
OP 180.206 1,27 228.861,62
OP 44.805 1,27 66.903,62
OP 20.98B 1,27 26,654,76
PP 239.690 1,44 345.153,60
PP 60,422 1,44 87,007,68

PP 27.888 1,44 . 40.158,72
PP 100,000 1,02 . 102,000,00

1.000,740.00

OP 250.000 2,95 737,500,00
| 737,500,00

OP 400.000 1,35 540.000,00
OP 400.000 3,11 1.244,000,00
PP 300.000 1,34 402.000,00
OP 85.000 1,93 164.050,00

OP 15.000 1,93 28.950,00
PP 200,000 2,28 456,000,00
OP 60 1,55 93,00
OP 1,55 3,10.

2,835,096,10

OP 197.570 2,87 567.025,90

OF» 102.430 2,87 293,974,10
OP 266.200 0,80 212.960,00
PP 928,660 0,90 835,794,00

15,6

OP 150,000 1,42

1,909,754,00

2 1 3,000,00
2 1 3,000,00

11,1

16.851,220,36
63,982,1 8

16.915.202,54
238.492,38
131.255.48
(155.852,94)

CrS 17,1 29.097,46

1,2 .
98,4
0,4

98,8
1.3
0,7

. (0.3)
.100,0

^1) AçSes no montante de CrS 14.013,00, não
cotadas em Bolsa, avaliadas ao preço
de subscrição,

(2) Cotação do dia 12 de Junfio de 1974, da
Bolsa de Valores de Minas Gerais,

provas nos livros de escrituração e outros processos técnicos de
comprovação na extensão que consideramos necessária nas circunstância»,
obtendo, inclusive, confirmação dos depositários ou, quando aplicável,
efetuando procedimentos alternativos.
Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com
propriedade a posição financeira do Fundo BMG de Investimento em 28
de junho de 1974 e as mutações do patrimônio liquido referentes ao

iemestre findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos, aplicados em bases uniformes em relação as do
semestre anterior.

Arthur Andersen S: CO.
CRC-GB-8-S-MG
C.G.C. 33.017.3101004
GEMEC-RAI-72-ÒI5-PJ

Belo Horizonte, 16 julho de 1974
Diretor Responsável

Giuseppe Nazareno Maiulino
Contador-CRC GB-845-S-MG
C.P.F. - 020.316.208
GEMEC-RAI-72-0I5-4-FJ



24

AVISOS RELIGIOSOS

ALUIZIO DE ALMEIDA
(MISSA DE 7° DIA)

+ 

Os companheiros e amigos da Assessoria
Jurídica do Banco Central do Brasil na Gua-
nabara, consternados com o falecimento de
ALUÍZIO DE ALMEIDA, ocorrido em Brasília,

convidam para a missa de 7° dia que farão ceie-
brar amanhã, dia 13, sexta-feira, às 11,00 hs., na
Catedral Metropolitana (R; 7 de Setembro com' 1.°
de Março).

BASILIO RAMOS
ILDA PINHEIRO RAMOS
MARIA BATISTA BENTO

+ 

Octávio Pimentel, Yeda Ramos Pimentel,
Luiz Octávio Pimentel cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seus
muito amados sogros, pais, avós e dedi-

cada empregada, vítimas de bárbaro latrocínio -
convidando parentes e amigos para o sepultamento
hoje, às 15 horas, no Cemitério de São Francisco de
Paula (Catumbi) saindo o féretro da Capela A da
mesma necrópole. /p

DARCY NEÜSER
AGENTE FISCAL

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Esposa, filha, genro, netos e demais
parentes, convidam para a missa de
7.° dia que será realizada dia 13,

sexta-feira, às 11 horas, na igreja de S. José,'
Rua S. José.

JOEL LOPES DE CARVALHO
Cenógrafo e Arquiteto

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Seus pais João Lima de Carvalho e
Júlia Lopes de Carvalho e demais pa-rentes, agradecem, sensibilizados, a

todos que os confortaram por ocasião do fa-
lecimento.de seu inesquecível JOEL e convi-
dam para a missa que farão celebrar às
10,30 horas do dia 13 (sexta-feira) no altar
mór da Catedral de São João Batista em Ni-
terói. O comparecimento a este ato de fé Cris-
tã será motivo de grande conforto.

MARIA IZABEL REGO BARROS
P. DE OLIVEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família agradece a solidariedade
e as manifestações de pesar durante
a enfermidade e convida para a missa

de 7.° dia a ser realizada na Catedral Me-
tropolitana, dia 13, às 11,30 horas. Pede-se
dispensa de pêsames.

MANOEL JOSÉ ALVES
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Amélia da Motta Alves "Ninita"; Amaury
da Motta Alves, senhora e filha; Geraldo
Wilson Nunan, senhora e filhos; agradecem
as manifestações de pesar recebidas pelofalecimento de seu esposo, pai, sogro e avô MA-

NOEL JGSÉ ALVES "MANDUCA", 
e convidam demais

parentes e amigos para a missa de 7° dia a ser
celebrada amanhã, dia 13, sexta-feira, às 10:30 ho-
ras, na Igreja de N. S. do Carmo, à Praça XV.

(p

Eng.0 Witold Ricardo Budrewicz

+ 

A família do Eng. WITOLD RICARDO BUDREWICZ
convida os parentes e amigos, para assistirem à
missa de 7° dia, que será celebrada dia 15

do corrente, às 7:00 hs., na Paróquia Santa Te-resinha, Rua Conselheiro Moreira de Barros, 952 - Altode Santana. - SP. Por mais este ato de religião e amizadeantecipam seus agradecimentos. (p

Ministério da Saúde deseja
produzir com Mérieux todas
as vacinas bacterianas

Brasília (Sucursal) — o Ministério da Saúdemlormou ontem que os entendimentos com o Labo-ratorio Mérieux, da França, não prevêem apenas aíabncaeao de vacinas contra a meningite, mas sima capacitação do país para produzir todas as vaci-nas bacterianas, inclusive para exportaçãoComparando a situação de São Paulo com a daFinlândia, onde também está ocorrendo um surto
i "?eni_,n8'lte. o Ministro da Saúde, Sr. Almeida Ma-cliado, disse que foram adotadas todas as providên-cias possíveis contra a doença. No próximo ano, coma vacinação em massa, não deverá surgir sequer umSul to.

São Paulo

JORNAL DO BRASIL Q Quinta-feira, 12/9/74 Q l.° Caclerno

São Paulo ("Sucursal) —¦
Os técnicos da Secretaria
da Saúde vão se reunir hoje
para examinar as disponibi-
lidades de leitos destinados
às vitimas da meningite
nesta capital, pois a ten-
dência do surto é crescer
ainda mais.

Os hospitais da rede ofi-
ciai estão com 2 mil e 309

pacientes. Segundo o último
boletim da Secretaria da
Saúde, anteontem a menin-
gite matou mais 12 pessoas,elevando para 161 o número
de vítimas fatais apenas
nos 10 primeiros dias destes
mês. Foram internados 212
novos doentes, mas o nume-
ro de altas foi também ele-
vado, chegando a 201.

Mais vacinas
Está prevista paraamanhã a chegada de 741

mil e 315 doses de vacina
contra a meningite tipo A,
procedentes do Laboratório
Mérieux, de Lyon. Esse lote
faz parte de um novo pedi-do de 2 milhões de doses,
feito pelo Governo paulista
ao laboratório francês na
sexta-feira passada. O resto
virá em 10 dias.

As equipes de vacinação
encerram hoje o atendi-

mento de estudantes em
São Miguel Paulista e
amanhã começarão a tra-
balhar na área de Pregue-
sia do O', compreendendo
Pirituba (onde serão imuni-
zadas 35 mil e 678 crian-
ças), Vila Brasilandia (22
mil e 555 crianças), Pregue-
sia do O' 129 mil e 756
crianças i e Vila Nova Ca-
choeirinha (14 mil e 162
crianças). Na segunda-feira,
começará a vacinação em
Diadema e Mauá.

Guanabara
No Rio, mais seis pessoas— cinco crianças e uma

mulher — foram interna-
das ontem no Hospital Iso-
lamento São Sebastião, ele-
vando para 49 o número de
casos de meningite registra-
do.s desde o inicio do mês.

Fermaneciam internadas

no isolamento 58 pessoas e,
segundo o coordenador de
Assistência Médica da Se-
cretaria de Saúde, Sr. Feli-
pe Cardoso, não se pode
prever a época em que de-
clinará a incidência da me-
ningite. A média atual é decinco casos por dia.

Minas Gerais
— Será reiniciado segunda-
feira em Ipatinga, com a
vacinação dos 35 mil habi-
tantes ainda não imuniza-
dos, o teste que a Secretaria
de Saúde fez naquela cida-
de em abril para verificar
a eficácia em crianças da
vacina Meningovax C. Os
primeiros resultados foram
considerados insatisfatórios.

Para continuar a expe-

Lancha liga
Praça 15 a

-_»

Governador
Dentro d e aproximada-

mente 20 dias. a Praça 15
e a Ilha do Governador es-
tarão ligadas pelas lanchas
Hovermarine, em viagens
que durarão cerca de 15 mi-
nutos, com as passagens
custando em torno de CrS
8. A próxima ligação de lan-
chás para a Ilha servirá a
Cocotá, segundo a Superin-
tendência de Transportes
da Baia de Guanabara
(STBG).

Como a futura estação
das lanchas ficará na praia
do Galeão, a Administração
Regional da Ilha do Gover-
nador está concluindo en-
tendimentos com empresas
de ônibus, a fim de criar
duas linhas circulares que
a ligará aos diversos bairros
da Ilha. Junto à estação,
haverá um parque de esta-
cionamento para 400 vei-
culos.

A nova linha da STBG
reduzirá em parte o proble-
ma de transporte e de esta-
cionamento para uma par-,cela da população da Ilha
— calculada em mais de 150
mil habitantes — que tra-
talha no Centro.

Desafogará, também, o
sistema de transportes de
ônibus e limitará as viagens
de táxi para o Centro e vi-
ce-versa, que chegam a
custar até Cr$ 50,00.

riência a Secretaria está
vacinando desde segunda-
feira 25 mil pessoas entre
11 e 25 anos em Acesita, nú-
cleo operário próximo a
Ipatinga. onde a ocorrência
de três casos de meningite
por grupo de mil pessoas
caracterizou uma epidemia.
A imunização em Acesita
termina amanhã.

Inquérito
apura morte
de cobradora

O delegado Demétrio Pa-
rah, da 21a. DP, mandou
abrir inquérito para apurar
a causa da morte da cobra-
dora de ônibus Maria Ange-
lina de Oliveira, de 19 anos,
que segundo laudo do Hos-
pitai do INPS de Bonsuces-
so — onde ela se internou
dia 2 para submeter-se a
uma operação de varizes —
morreu em conseqüência de
insuficiência hepática.

Inconformada por ter si-
do impedida de visitar a fi-
lha entre os dias 3 e 9 e
surpreendida pela noticia
de seu falecimento, Dona
Silvia de Oliveira resolveu
apresentar a queixa na de-
legacia. O corpo da jovem
foi recolhido ao Instituto
Médico Legal, cujo laudo se-
rá remetido ao delegado pa-ra prosseguimento do in-
quérito.

Maria Angelina, trocado-
ra da Viação Méier — resi-
dia na Rua Quatro, casa 42,
Parque João Goulart, em
Manguinhos — vinha se
queixando há muito tempo
das varizes, que se dilata-
vam cada vez mais. Médicos
do INPS recomendaram-lhe
uma intervenção cirúrgica.
Ela se internou dia 2 no
Hospital de Bonsucesso, pa-
ra submeter-se à operação
no dia seguinte.

MDB quer que Amaral
renuncie e se candidate
contra Paulo Torres

Niterói (Sucursal) — Faltando 64 dias para aseleições, o MDB do Estado do Rio tenta uma mano-bra política que poderá sor concluída hoje. às 10horas, durante uma reunião de sua Executiva Re-
gional: a renúncia do Sr. Amaral Peixoto ao seuatual mandato de Senador — a fim de disputar acadeira que estará em jogo, este ano, contra o
Marechal Paulo Torres, da Arena.

Em sucessivos contatos desenvolvidos até às21h30m de ontem o MDB conseguiu do Sr. Afonso
Celso Ribeiro de Castro, candidato homologado ao
Senado na Convenção Regional realizada a 9 de
agosto, o compromisso de abrir mão de sua iridi-cação. O Sr. Amaral Peixoto, que levou todo o dia
de ontem, em Niterói, numa reunião secreta da
Executiva estadual, admitiu "sacrificar" o seu pre-sente mandato, que só terminará dia 31 de ianei-
ro de 1979.

A situação
Empenhado em elevar sua representação esta-

dual nas eleições deste ano — a Arena detém na
Assembléia Fluminense 26 das 42 cadeiras — dian-
te da realidade da fusão e da decisão dos grupos
oposicionistas em conquistar maioria da Assem-
bléia Constituinte do novo Estado, o MDB do Es-
tado de Rio entrou em desespero, há 15 dias, quan-
do constatou a impossibilidade física de seu can-
didato a Senador para se dedicar, com mais de-
cisão, à campanha eleitoral.

O Sr. Afonso Celso Ribeiro de Castro sofreu há
três meses um distúrbio circulatório, foi internado
às pressas numa clinica de Niterói, recebeu cense-
lhos para diminuir o ritmo de suas atividades,
mas insistiu, apesar de apelos da própria familia,
em se manter como candidato ao Senado.

No interior do Estado, prefeitos eleitos pelo
MDB e líderes políticos que pertenceram, por co-
incidência, ao ex-PSD. alegando falta de diálogo
e a ausência do candidato a Senador na campa-
nha, começaram nos últimos 20 dias a apoiar, em
muitos casos de maneira ostensiva, o presidente
do Congresso Nacional. Sr. Paulo Torres, que busca
a reeleição.

Movimento
As cisões registradas no interior selaram, pra-

ticamente, no final da última semana, a sorte do
Sr. Afonso Celso Ribeiro de Castro, que desde a
homologação de sua candidatura, poucas visitas
fez aos municípios mais afastados de Niterói, em-
bora fizesse questão de afirmar para amigos que
estava "em pleno vigor físico."

O movimento que objetiva levar o candi-
dato a Senador a abrir mão da indicação amadure-
ceu, nos últimos sábado e domingo, r segunda-fei-
ra, na Capital, pelo movimento registrado na sede
estadual do MDB, tudo levava a crer que alguma
decisão importante estava prestes a ser tomada pe- .
lo Partido da Oposição. As discordancias dos prin-
cipais líderes oposicionistas eram declaradas ape-
nas quanto a nomes. O Partido já havia perdido
muito tempo, na campanha, e uma troca, há 64 dias
do pleito, tinha de ser marcada pelo impacto, se-
gundo os mais realistas. O secretário-executivo do
MDB, Sr. Sílvio Resende, que se pôs à frente das
articulações, afirmou, no final da noite de ontem,
que "estamos bem próximos de uma bomba de ação
fulminante". E deixou escapar: "Amaral é a única
solução".

Hipóteses
O Senador Amaral Peixoto, segundo participai.-

tes dos contatos ontem realizados pelas lideranças
opocionistas, só não atravessou a Baía de Guana-
bara — ele, apesar da Ponte, ainda é fiel à viagem
de lancha — com a renúncia ao presente mandato
decidida, porque seu genro, o Sr. Wellington Morei-
ra Franco, que é candidato a Deputado federal e
funciona como seu consultor político, ponderou
quanto à responsabilidade da decisão que o antigo
líder fluminense estava para tomar.

Ficou acertado, então, que numa nova série de
reuniões, a serem iniciadas hoje, às 10 horas, a
resposta final será dada pelo Sr. Amaral Peixoto
aos dirigentes do MDB. Se ele renunciar, sua vaga
no Senado será ocupada até 31 de janeiro de 1979
pelo Sr. Zulmar Batista, que foi Deputado estadual
duas vezes e que surgiu na vida pública fluminense
como membro do antigo PTB.

Há outras alternativas (caso não vingue o pia-
no-impacto da renúncia do Sr. Amaral Peixoto, pa-
ra se apresentar outra vez como candidato, este ano.
Uma delas é a da substituição do Sr. Afonso Celso
Ribeiro de Castro pelo Sr. José Silveira, industrial,
que é irmão do ex-Governador Roberto Silveira.

Uma terceira hipótese seria a da indicação do
nome do Deputado federal Adolfo Oliveira, que não
quis disputar a reeleição,''mas aceitaria, segundo
amigos, concorrer ao pleito majoritário. A quarta
solução é a do lançamento do nome do engenhei-
ro e ex-Deputado federal Roberto Satunino Braga.

Pintores de parede são
suspeitos da morte do casal
de velhos e sua empregada

Os irmãos Jorge Antônio e Manoel Antônio ersSilva, pintores de parede, são os principais suspeitosdo assassinato de um casal de velhos e de sua em'pregada, mortos na manhã de ontem a barras deterro ou instrumentos tão contundentes quantoestes, no apartamento 301 do prédio 116 da PaiaMajor Ávila, na Tijuca.
O Sr. Basilio Ramos, bancário aposentado, de84 anos, sua mulher, lida Pinheiro Ramos de 73anos, professora também aposentada e a emnregada, Maria Madalena, de 45 anos, são as vítimasSegundo a policia, o crime só poderia ler sido co-metido por duas pessoas, no mínimo. As armas utilizadas nao foram encontradas e os criminosos'nadaroubaram.

Razões
Para a Delegacia cie Ho-

micidios. Jorge e Manoel
são os principais suspeitos
porque eram as únicas pes-
soas mais ou menos estra-
nhas ao casal que poderiam
entrar no prédio sem cha-
mar a atenção do porteiro,
pois vinham realizando, há
dias, um trabalho de re-
cuperação da pintura do
apartamento em que o s
mortos residiam.

A esse detalhe ligaram o
desaparecimento dos pinto-
res, que não foram encon-
trados no seu endereço —
Rua Cunha Barbosa, 45, na
Gamboa. Jorge Antônio, de
19 anos presumíveis, foi
quem deu o alarma no edi-
ficio, contando aos morado-
res que havia encontrado o
casal de velhos e sua em-
pregada mortos ao entrar
no apartamento, cuja porta
social — acrescentou — es-
taria semi-aberta.

Os investigadores Marujo,
Bira e Ximenes, que cui-
dam do caso, acham que os
criminosos tentaram roubar
o casal, mas se precipita-
ram e acabaram sendo for-
cados a matar os velhos e
a doméstica. As suspeitas
sobre os pintores são refor-
cadas porque eles não per-
maneceram no local.

Outro detalhe: o crime
deve ter ocorrido entre 8 e
9h, pois as 9h 5m Jorge gri-

tou, dando o alarma, c nes-
se momento dona lida ain-
da vivia, apesar dos muitos
ferimentos que recebeu porLodo o corpo e da idade ele-
vada. Por mais resistente
que fosse, acreditam o.s de-
tetives, a mulher já estaria
morta àquela hora se o cri-
me tivesse ocorrido mais ce-
do.

Os depoimentos do taxi-
neiro do prédio. Carlino de
Oliveira, e da enfermeira
Nadir da Silva, uma amiga
antiga do casal, reforçam
as suspeitas da policia so-
bre os pintores. O faxineiro
disse que estava na porta-
ria entre 8h e 9h, quando
nenhum estranho entrou
no edifício, mas garantiu
que os irmãos já estavam
lá dentro. Nadir diz que es-
teve no apartamento dos
velhos por volta das 7h 45m,
para aplicar uma injeção

Del
Os detetives afirmam que

o crime foi praticado pelo
menos por duas pessoas de-
vido a ação rápida dos ho-
micidas, que impediu às vi-
timas qualquer tipo d e
reação ou mesmo um pedi-
do de socorro. A empregada
estava na casinha e o casal
de velhos na sala. Ninguém
no prédio ouviu qualquer
ruído estranho.

cm Dona lida, saindo 10 mi
nutos depois.

Nada foi roubado d o
apartamento, segundo le-
vantamento inicial feito pe-
Ia polícia, que encontrou
CrS 1 mil e 800 guardados
numa caixa de charutos e
jóias avaliadas em Cr$ 100
mil — uma antiga placa de
platina cravejada de bri-
lhantes; uma aliança tam-
bém de brilhantes, um colar
de pérolas de três voltas e
pulseiras de ouro.

.ilhes
Dona lida estava caída

sobre o marido, como se
tentasse deft -.dê-lo. Ainda
com vida. mas sem falar,
foi levada para o Hospilal
Sousa Aguiar, onde morreu
antes de receber os primei-
ros socorros. O casal tinha
uma filha, Dona leda Pi-
mentel, casada com o advo-
gado Otávio Pimentel.

Fábrica falida leva
operário a passeata

Niterói iSucursal) —Tre-
zentos empregados da in-
dústria de conservas Del-
maris, de falência decreta-
da. realizaram uma passea-
ta do cemitério de São Gon-
calo ao fórum da ,:idade,
para pedir ao Juiz João Per.
reira de Barros que permi-
tisse a continuação das ati-
vidades da indústria, mes-
mo sob a gerência de fisco
da Justiça.

O Juiz concordou em ou-
vir os lideres do movimen-
to. que conduziam faixas,
mas exigiu que a passeata
fosse dissolvida. Como não
foi atendido, solicitou a pre-
sença de um choque da Po-
lida Militar, que não precl-
sou, porém, usar de violèn-
cia para dispersar os traba-
lhadores — mulheres, na
maioria. O produto base da
indústria é a sardinha em
lata.

A Indústria Delmaris, lo-
calizada em São Goncalo,
teve a sua falência decreta-
da no último dia 31. No dia
seguinte, seus 800 emprega-
dos encontraram suas por-
tas fechadas. Os salários já
estavam, então, com 40 dias
de atraso.

Falência
Agora, os empregados

querem a continuação do
funcionamento da fábrica,
argumentando que, com a
grande quantidade de ma-
téria-prima estocada, pode-
riam atualizar os seus sala-
rios, desde que o produto
pudesse chegar às mãos do
consumidor.

TST manda Perus pagar
indenização a 499 dos seus
empregados demitidos cm 62

ALDA LUD0VINA DE CERQUEIRA LIMA
MISSA DE 7.° DIA

+ 

Hilda, Lydia, Latira, Pedro Carlos e Pedro Benjamin de Cer-
queira Lima, sensibilizados, agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua queridairmã ALDA, e convidam seus parentes e amigos para a missa quetarao celebrar, amanhã, sexta-feira, dia 13, às 10:30 horas, na Igrejade N. S. da Glória, no Largo do Machado.

Jardim da Saudadt
PLANTÕES:

397-5385 - 397-5690 - 397-5045
MEIER: 229-1555

CENTRO: 252-2164 PABX

HERVÉ PINTO DE BRAGANÇA
(FALECIMENTO)

+ 

Sua família consternada, comunica o seu falecimento e
convida parentes e amigos para o seu sepultamento a rea-
lizar-se hoje, quinla-feira, dia 12, às 16.00 horas, saindo

o feretro da capela Real Grandeza n.° 8 para o cemitério São
João Batista.

MURILLO BARROS
COSTA REGO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família e os amigos de MURILLO
BARROS COSTA REGO, agrade-
cem as manifestações de pesar re-

cebidas por ocasião do seu falecimento e
convidam para a missa de 7.° dia que
mandarão celebrar amanhã, sexta-feira,
dia 13, às 11.30 horas, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo à Rua Primeiro de Mar-
ço, antecipadamente agradecem a todos
que comparecerem a esse ato de fé cristã.

Brasília (Sucursal) — A Companhia Brasi-leira de Cimento Portland Perus, que o Governo
federal confiscou no ano passado ao grupo Abdalla
para garantir dívidas fiscais, trabalhistas e previ-denciárias, terá que pagar CrS 20 milhões aos 499

Tln I? _r»_nr_. ..fWtí °Perári°s que ela demitiu em 1962, após uma greve,OIIMJ VUlldirUl cabendo, a cada um, aproximadamente, CrS 40 mil.
A decisão foi tomada ontem pelo Tribunal Su-

perior de Trabalho, por unanimidade de votos, quemanteve a decisão do Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo. O TRT paulista havia negado
ação rescisória requirida pela empresa para des-
constituir o julgamento realizado em 1969, pelo
qual os empregados foram reintegrados com direito
ao recebimento dos salários correspondentes ao pe-ríodo em que permaneceram sem trabalhar.

prédios para
seu pessoal

Brasília (Sucursal) —
Com a assinatura ontem de
um convênio com a Caixa
Econômica Federal, para a
construção de 11 blocos de
prédios de apartamentos, a
Universidade de Brasília es-
pera solucionar um dos seus
mais graves problemas: o
de moradias para seus pro-
fessores e pessoal com titu-
los de mestrado ou doutora-
do vindos do exterior e ou-
trás cidades brasileiras.

A UNB, ao terminar seu
plano global de cons.rução,
que se inicia pela superqua-
dra 109, espera ter construi-
do 4 mil e 500 novos aparta-
mentos que. em principio,
se destinam ao aluguel ou
venda a seus servidores e
aos da Caixa Econômica Fe-
deral. podendo posterior-
mente serem também ven-
didos para órgãos do Gover-
no federal ou a terceiros,
através da CEF.

Atrasados
A Perus terá que pagar

aos 499 operários — eram
501, mas dois já fora m
atendidos pela empresa —
os salários correspondentes
ao periodo que vai de agos-
to de 1962 a janeiro de 1969,
quando ocorreu a reinte-
gração. Nesse tempo, o s
operários responderam a
Inquérito instaurado pela
empresa para a demissão,
porque eles eram estáveis.

Desde 1969, o Grpo Ah-
dalla vem sustentando que
o julgamento no TRT de
São Paulo não se encerrou
porque faltou o voto do pre-
sidente e o resultado foi o
empate. Argumentava ain-
da que do julgamento par-

ticiparam oito juizes, qua-
tro dos quais votaram pela
reintegração com atrasados,
um votou pela reintegração
sem os atrasados e três vo-
taram pela procedência do
inquérito para a demissão
dos operários.

Na proclamação do resul-
tado, porém, prevaleceu a
soma dos que votaram peia.
reintegração dos operários
— cinco — dos quais quatro
expressamente determina-
ram que a empresa pagasse
o.s salários correspondentes
aos meses não trabalhados.
O TST. por unanimidade,
entendeu que não ocorreu
qualquer empate n a vo-
tacão.
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Sílvio ainda mantém
esperança em Cumbaya
na, carreira clássica

Silvio Morales tem espe-
rança apenas em uma colo-
cação para Cumbava, do-mingo, no GP Marciano deAguiar Moreira, mas, emcompensação, acha que Po-leca e Caeté dificilmente
serão derrotadas nos dois
primeiros páreos da reunião
noturna de segunda-feira

Admite o. treinador queCumbaya vai encontrar ad-versárias fortes, mas comose trata de uma corredoracpm maior chance na pistade grama, será capaz de ob-'ter um lugar no marcadorembora acredite que Gre-ves se_ confirmar as últimasexibições realizadas na Gá-vea, dificilmente será der-rotada.

DISTANCIA FAVORECE
Caeté, pela velocidadecorrendo apenas em 1200metros, na opinião de Silviodeve vencer o páreo que ini-cia a corrida noturna

apontando-a como a suamelhor inscrição da sema-na. Espera que Caeté nãoencontre dificuldade em ob-ter o primeiro lugar.
, Poleca, na segunda provae motivo de confiança do'preparador, pois na últimavez so perdeu para Vodkae em final equilibrado. Sil-vio Morales acha que se Po-leca nao fosse prejudicada

poderia inclusive ter ganhoa competição.
—- Poleca é uma boa po-tranca e se não sofrer pre-juízo no percurso deve do-minar suas adversárias esua companheira de nume-ro, Kerrina, que já obteve

colocações, trabalhou e mlml9s facilmente e deve
correr com destaque, po-dendo terminar entre as
primeiras colocadas.

Cardigan, inscrito nomesmo páreo, chegará deBelo Horizonte amanhã e otreinador acha que ele tam-bem vai correr com chancealta de vitória, pois estácorrendo bem no Hipódro-mo de Serra Verde, tendoobtido na tarde de sábadoo primeiro lugar, finalizan-
ao em lm 31s nos mil e 400metros.

MAIS DIFÍCIL

Com menor chance, Silviocoloca Parinor na prova deencerramento, embora não
perca a esperança de umacolocação, o mesmo aconte-cendo com Pastor, no segun-
do páreo de domingo, queagora retornou ao bridão,
para atuar melhor, depois
de duas fracas exibições di-rigido no freio.

Clita, na prova de encer-
ramento da corrida notur-
na, informa Sílvio Mdrales,
que vem de Campos prepa-rada, o que torna difícil fa-
zer um julgamento acerca
das suas possibilidades. Co-
mo a turma está fraca, es-
pera que Clita não corra
mal.

Gongo contará
com a direção
de Gonçalino

Fácil ganhador na corri-da de reaparecimento, Gon-
go volta como forte candi-dato à vitória nos 1 200 me-tros no nono páreo da pro-gramação de sábado no Hi-
podromo da Gávea, deven-do figurar com amplo des-taque, pois além de ótima-mente colocado no alinha-mento terá a condução doiider Gonçalino'Almeida

.'r«PÍrocr$-|85m'i?,,30n!p- ,00°™-
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SÁBADO

Partida, reaparecendo
após duas regular esatuações em Cidade Jardimdestaca-se- nos 1 600 metrosda eliminatória de potran-cas, devendo ser das primei-ras no espelho. Será dirigi-da por Gildásio Alves e lar-
gara pela baliza de númerodois. Nacume, com AntônioRamos, é a força nos l 500metros do terceiro páreo
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QUALQUER PISTA

Lembrou Silvio que Slier-
lock, inscrito no quinto pá-reo do programa de sábado,
tem fortes possibilidades deobter o primeiro lugar, poisconseguiu há uma semana
boa quarta colocação, cor-
rendo muito no final.

GRANDE CHANCE

Bom resultado que Mora-
les espera é na primeira
prova de domingo, com Flá-
via II, que, depois de um ex-
celente terceiro lugar, emmil metros, na prova ganhapor Columbus II, adoeceu,
íoi recuperada em Minas oagora retorna preparada
para grande atuação. Otreinador coloca Flávia IIem destaque, temendo ape-nas China Linda, que cor-
reu bem há uma semana,
quando só perdeu para Dia-
tônica.

Na sexta prova, Esperto
deve continuar atuando
com destaque, pois tem ter-
minado bem próximo dos
primeiros colocados e conti-
nua em boas condições de
treino. O preparador vê a
prova equilibrada, com
chance de vitória para a
maioria, inclusive para Es-
perto.
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53
53
53
57

TURFE - 25

Espadilhci
ganha com
boa marca

Espadilha, recebendo boadireção de E. Rangel, ga-nliou o primeiro páreo, emCampos, terminando e mlm 17s, marca muito boa na
pista do hipódromo locali-zado naquela cidade PuriSoiante, Peon e Selma ter-minaram depois, com Purialcançando ótimo segundolugar.

Apron, que -estava corren-
do na Gávea, retornou aoJóquei Clube de Campos pa-ra vencer a sexta prova, su-
perando Verão, Egípcio,
Clarius, Zoó e Bob's Dilema'
terminando a milha, comfacilidade, e m lm 46s 4/5,
conduzido pelo jóquei EPaula.

1? Pirão - 1 200 metros

19 Espadilha - E. Rangel
2? Puri - O. Ricardo
3o Soiante _ M Sales
J? Peon - J. R. Santos
59 Selma - M. R. Santos

Treinador: S. Cruz - Tempo: Iml7l.Ra.eios: V ,,9 I - CrS 0,12 _ D. n?12 - CrS 0,16. P. n9 ] - CrS O ifl _
P. n9 2 - CrS 0,10. (-r5<',,0-

29 Páreo - 1 000 metroí

19 Mirasola - P. Cardoso
29 Annauá - A. Ramos
39 Delink - M. R. Santos
^P Mon Âme — G. Gomei
59 Sensazione - O. Ricardo

-""cF ,Àn ^,M5m - ' 2»° m..— Cri (O mil

Gongo, G. F. Almeida
Gladio, L. Correia
Gaya, P. Rocha .
Beau Geste, J. Esteves
Halo. G. Alves
FHo, E. Ferreira

, K9
. 3 57
. 8 57
. 12 57
. 7
. 2

5

58
57
57Seu Mercado, A. Ricardo 15 57

. 10
. 8

. 3
. 14
. 7.

Kg
5 57

'~L F±r, Klw> A- Ricardo .Ziller, H. Vasconcelos
Zumarmo, E. Ferreira .2-4 Sherlock, J. F. Fraga
Cardigan. G. Alvos

J Padus, A. Ferreira .3-6 Parny, S. Silva
Rinch, U. Meirolrs 

' '

Kmetico, C. Valgas
i in ia.c1r0' J- Garcia . 

'. 
.4-10 Tngao, J. Pinto

11 Manslindo. G. F. Almeida12 Arcangelo. A. Garcia . 2 51131 Pinai, J. Machado . 45
'ros - CrS 8 mil - (Dupla-Exata)

58
58
57

. . 57
12 58
13 58

10

4-11
12
13
14

Epirua, L. Maia ... ¦„
Divino, M. Sanlos ... 58
Mordiscon, E. Alves 13 SS
Famoso, M. Sanlos . . 

1] 57

Marrevuclto. U. Meireles 56Sunny (C), .). Pint0 '" í?
Anatômico, P. Alves 57Macalvit, J. F. Fraga 10 57Toronado, C. Valgas . 

14 58

Party vem de São Paulo
preparada para vencer

Ciircloso — Tempo;Treinador: O.
m04s 2/5.

Rateios: V. n9 5 - Cr$ 0,19 - D. n°
34 - CrS 0.17. P. „9 5 _CrS (,,., _
P. n9 3 - CrS 0,11.

39 Páreo - 1 000 molroí

59

Daimaru - J. I. Silva
Nandu - P. Cardoso
Intolerante — J, Mondei
Pingo de Ouro - E. Rangel
Genuíno - E. Paula

11
6
9

109 Páreo - As 18h20m - 1 300 ,
ÍKpIMxfÃ '° m" - (Va'ian,e) ie-

Chamata demonstrou
velocidade no ótimo
trabalho em 1300m

1-i 
|ndicaly, F. Esleves 2

2 
Çachapus, G. F. Almeida 3

a 
Rncco, J. Machado 94 Estribado, J. Queirós 61 1 Mi 1 ¦ c ' wueiros . . 6 46

Kg
54
50
51
46

6 Ator, R. Freire 
'.

4 7 Quan/o, A. Ricardo .'8 Mimor, A. Santoa .' Smg Bird, E. Ferreira

49
57
58
51

1-1
2
3
4

2-5
6
7

3-8

8
10

4-11
12
13
14
15

Sadalysses, A. Sanlos 14
Juan de Rios, J. Queirós 12Amelho, S. Silva .
Risso, U. Meireles
Farlev. A. Ramos ,Ginoal, L. Correia
Fl Fala, J. Machado
Freon. J. Julião
Tobogan, C. Valga»
Capteur, J. Escobar
Nagor, j. F. Fraga
rJone, M. Peres
Sansão, J. Reis
Parinor, F. Esteves'
Noban, G. _F. Almeida
Jaroarello, A. Forreir
Olguin, J. Malta

Inscrita nos 1300 metros
do primeiro páreo, pista de
areia, na programação de
domingo, Chamata. desta-
cou-se francamente das de-
mais concorrentes ao traba-
lhar, a distancia da prova
em lm 21s 2/5, partindo de-
pressa, final de 13s 2/5, ape-
nas ajustadas pelo jóquei
José Queirós.

Prestíssimo, já conhecido
pelos magníficos exercícios
que habitualmente realiza,
voltou a impressionar favo-
ravelmene nos 1 600 metros
em lm 42s puros, excelente
disposição e pelo centro da
pista, condução de Arno Ho-
decker. Para o GP Mareia-
no de Aguiar Moreira ape-
nas duas concorrentes —
On Again e Lucera — fo-
ram vistas treinando.
PISTA PESADA

Chamata tirou prova na
manhã de sábado passado,
em raia pesada, adversa às
boas marcas, o que' não a '
imppdiu de assinalar o mag-
nífico tempo de lm 21s 2/5
nos 1300, com parciais
violentos, anotando 41s 2/5
nos primeiros 700 metros e¦ lm 08s nos 1100, fazendo
todo o percurso bem aberto.
Finalizou ajustada, mas
correspondeu completando
os derradeiros 200 em 13s
2/5.

Alistado na milha da
quarta carreira, Prestissimo
foi outro destaque nos trei-
nos para o programa de do-mingo ao registrar 1 m 42s
justos, completando a reta
dc chegada em 39s, arrema-
te de 13s 2/5, num exercício
de primeira ordem. Pálamo
anotando na mesma carrei-
ra, agradou também na
marca de lm 43s 2/5, par-tindo em estilo moderado
para arrematar com firme-
za, bem controlado porAdalton Santos.
DOIS EXERCÍCIOS

Somente duas éguas tra-
balharam a distancia parao GP Marciano de Aguiar
Moreira. As outras proce-
dem de outros centros hípi-
cos. On Again, com AdemarFerreira, e Lucera, montada

por N. Santos, foram as
duas concorrentes que trei-
naram para o clássico. A
tordilha assinalou 2m-19s na
volta fechada, milha de
lm48s2/5, sem dar tudo.
Lucera agradou mais ao re-
gistrar 2ml5s nos 2 040 me-
tros, 1600 em lm45s,arre-
mate do 13s2/5, galopando
com mobilidade pelo centro
da pista.

Park Royal reaparece no
segundo páreo e está inseri-
to de parelha com Porto
Alegre. Sua presença não
está assegurada, devendo
ficar na cocheira se a corri-
da for realizada na pista de
areia. Na grama, tem chan-
ce positiva, pois volta muito
movido, bem preparado e
portador de recente exerci-
cio de lm47s escassos na
milha, sem apurar. Ante-
riormente, marcara lml7s
nos 1200, finalizando bem.

NOVA ORIENTAÇÃO

Land's End reaparece sob
a responsabilidade de Ro-
berto Morgado, aparentan-
do ter progredido em sua
forma fisica, pois realizou
dois sugestivos exercícios no
percurso de 1400 metros,
marcando lm á2s' no derra-
deiro trabalho e lm31s no
primeiro, ambos na direção
de José Machado. Nureyev,
vindo de expressiva vitória,
galopou sem preocupação
de tempo em lm34s, na
mesma distancia, enquanto
o companheiro Pif-Paf, com
Ademar Ferreira, assinalava
Im33s, terminando firme.

Ortisei vai experimentar
o freio de Gonçalim Almei-
da, não devendo estranhar
a mudança de regime, jáQ"e trabalhou a distancia
no freio, em lm45s nos 1 600metros, saindo e chegando
no mesmo estilo. Red Robin
aumentou para lm46s, ter-
minando por fora e contido
Por Gabriel Meneses e Gi-
got D-Agheau treinou nosistema de duas partidas de800 metros, a primeira em54s e a segunda em 55s, dei-xando boa impressão.

'-' C. linda, J. Machado . *?Somo Luck, C. Valgas . 55
f"mata' J- Queirós 55nfra Red. L. -Maia . ' 523-5 Unçiana, J. Pinto . SgMananela, E. Ferreira . 524-7 Flávia II, A. Moralcs .. -, 51Guarialaiara, G.F. Almeida 51

MCTrTícREO 
- ÀS 14H30M - 1600Ksõ 7%^sT ~ <,NfcI°

'""'• 
D 1'W°\G- M""«« - 56

2 Pastor F. fcsteves .... <ó
2-3 Tony Boy, A. Morales . 11 56Burcari, P, Cardoso . 10 56Peirohuó, JB. Paliolo 56
3-6 Onix, A. 'Sanlos 

. .- e?7 NorbQll, J. Queirós . £
, 8 Le Scott, J. Pimo 5°
4-9 Perrier, J, por|i|ho 

'. '. ' 
13 520 

p. 
Gabriel, J. Esleves .' 5611 Texas, F. Pereira ... 57

12 At Home, J. F. Fraga . . 3 52

METRO?0 
"ftSJ5J,?"AS - 1A0°«iciKUb — CrS 50 Ml _ RDAMric

PRIM.0 MARCIANO ÈfELAGÜ,ARAM0E

1-1 Greves, J. G. Ávila . . .' 612 Cumbaya, G. Alves ... 6]2-3 >a,iy. j. m. Amorlm . .4 lucera, P. Alves Al
3-5 Cancale, S. Lobo' .' 

£

4 7 ?ni.r90"Í G- Mc""« • 2 614-7 Parkléa, G. F. Almeida . I 59o locala, J. Queirós ... 3 59

Mr-ToáH60 ,% ÃS '5H30M ~ 1 600

1-1 Bem Bom, P. Cardoso . 5?2 Retinto, A. Ferreira ... V,
2-3 Muslin, j. Malta . . I2-4 Preslissimo, A. Hodeckor 56

Sobibor, E. Ferreira ... 10 56
Zordeiro, J. Reis |j 56

<!.-/ Halamo, A. Santos , 56
Andero, J. Escobar ... 14 SbVanno G. Fagundes . . 2 56IO Fradinho, F. Esteves 5 564-1 Conlrabordo, J. Machado II 

' 
5612 Roaskm, G. Meneses . .12 5613 Apogée, G. F. Almeida . 9 56Doop, J. Pinto ..." . 13 56

?„WEA.2E0 
- Às 16 HORAS - 1 500METROS - Cr5 12 MIL

1-1 Easy Cat, J. Pinto . 8 53Emma, L. Caldeira ... 5 532 Bianca Bin, J. Malla . . 14 53

DOMINGO

. 16
, 4
. IO
. 6
. 3

9
1

13
17

Kc,
56
54
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
58
57

2-3
4

3-6

7
8

4-9
10
11
12

Pindorama, G. Meneses . 53Galoua, F. Esteves ... ro
Ml»! Prolly, J. Rei, . 53Shall, F. Pereira 2,
Bit» Pill, J. Machado .' 

'. 10 53

Gally Girl, A. Morales 12 53
pira G. F. Almeida . 53Labo.na, A. Ricardo . 13 53irenza Nega, A. Ferreira 53
Poupança, l. Januário . 53Ada, E. Alves . . . . lf 53

MFTOnf0 
~ AS 16H35M Í 1 400MtTROS - CrS 12 MIL - CÓNSElHnREGIONAL DE MEDICINA vIterina°RIA DO ESTADO DA GUANABARA

1 - I
2
3

2-4
5
6

3-7

4-9

;o

Abayllo, A. Garcia
Barro Duro, R. Freire
Urapara, J. Pinto
Americano, C Abreu 

'.

Alcavá, L. Januário .
Esperlo, F. Esleves
Pif-Paf, G. Meneses 

'. '

Nureyev, J. Queirós.
Lisandrus, J. Machado
Tompito, G. ,F. Almeida
Lancl's End, A. Morales
Slanlo, J. Escobar .

Kg
4 55
9 55

10 56
11 52

56
57

5 56
8 56
1 56

Vencedora de cinco pro-vas e trazendo recente se-
gundo lugar para Voile nu-ma prova clássica disputa-da ha dias no Hipódromo dePinheiro, em Cidade Jar-aiffl, Party, uma filha dePardao e Killagh é a princi-pai estreante da semanacom chance positiva de vi-tona nos dois mil metros doGP Mariano de Aguiar Mo-redra,.

Tovaly, por Nordic e Ne-valy e treinado por PauloDuranti é o melhor es-treante dentre os que trei-naram na Gávea, pois alémde possuir excelentes exer-«cios de distancia e parti-das curtas, vai atuar empareô 'desfalcado de valoresRubim, por Dom Diego eFloresta Negra, é 6 maisnaco de todos, contandocom trabalhos discretos.

BOA CORREDORA

Nascida n a Inglaterramas redicada em São PauloParty é ganhadora de cincocorridas, tendo obtido ótimosegundo lugar para Voileem sua derradeira atuação
quando perdeu por pequenadiferença em lm49s4/5 pa-ra os 1 800 metros, pista de
grania.

Treinador: R. Fonloura - Tc-nprj-
lm05s2/5,

Raieios: V. n9 3 - Cr$ 0,00 - D. n"
34 - CrS 0,99. P. n9 3 - Cr$ 0 AM .-
P. n9 5 - CrS 0.37.

49 Páreo - 1 100 metro»

O potro Tovaly, castanhobela estampa, cauda clara'lembrando a de Laranjal éveloz como já mostrou emtreinos de partidas curtasuma das quais em 42s 2/5nos 700 metros. No últimotrabalho, Tovaly, com PauloAlves, seu jóquei habitualnas matinais, não foi exigi-do, percorrendo o quilôme-tro em lm 07s, galopandotranqüilamente pelo centroda pista.

VELOZ

Kessália, uruguaia d cnascimento, está inscrita
na eliminatória de potran-cas do programa de segun-cla-feira à noite. Treinada
por Claudemiro Pereira,
Kessália tem na velocidade
a sua principal caracteristi-
ca, porém não possui boaresistência. No entanto, temchance porque a prova serádisputada em distancia cur-ta.

Rubim é o mais fracodentre os que foram prepa-rados na Gávea. Marcoutempo discreto no exercício
de 1 mil metros. Elianto eIcaraje, ambos estreando
sob a responsabilidade deEstevam Pereira, vêm pre-parados de São Paulo O

primeiro conseguiu uma vi-tona em Campinas e o ou-tro venceu duas vezes emSao Vicente.

ARGENTINAS

Fulgurita, La Vega e Ros-serie são argentinas de nas-cimento, a.s duas primeirasalojadas na Gávea, enquan-to Rosserie, uma filha deGreat Host e Rose des Ventvem preparada de Pe tropo-hs, no Haras Vale da BoaEsperança. La Vega, alazão
porte médio, pesando cercade 430 quilos, estréia aoscuidados de Paulo Morgadoe parece bem estendida nopercurso de 1 600 metros.

Fulgurita, estreanlo soba responsabilidade de Zil-
mar Guedes, conta com vá-
rias partidas curtas, mas
apenas dois treinos de 1 300
metros. Mansa e pronta dc
partida, pode correr bem lo-
go na p r i m e i r a apresen-
tação. Ana tônico, ganhador
de três carreiras no Hipó-
dromo do Cristal, está na
Gávea há oito meses, só es-
treando agora porque teve
problemas nos locomo toros
dianteiros.

Eparza - N. Reis
Rare - S. Silva
Denvor Face - M. Sal»
Bolit - E. Paula
Caso — J. R_ Saníoi

Tempo:Treinador: J. Diniz
ImI2s 3/5.
Raieios: V. n° - Cr$ 0,24 - D. n°
22 - CrS 262,00. P. n9 2 - Cr$ 0,29.

59 Páreo - 1 100 metros

19 Dona Joana - J. M. Filho
29 Ocelo - E. Paula
3° lomarly - A. André
¦<° Fair Star - P. Cardoso
59 Arquciro - A. Ramos
69 Tralalá - M. R. Santos

Não correu: n9 6 (Risala).
Treinador: J. Queirós — Temooi
lmlls2/5.
Raieios: V. n9 2 - OS 101,CO - D.
n9 14 - CrS 0.54. P. n9 2 - Cri 0,39- P. n? 7 - CrS 0,36.

69 Páreo — 1 600 metroí

Aoron - E. Paula
Verão - P. Rocha
Egípcio — D. Guígnoni
Clarius — A. Ramos
Estil - E. Rangel
Zoé - S. Silva
Bob's Dilema - N. Reis

Treinador: S. Cruz - Tempo: lm46s 4/5
Rateios: V. n9 5 - CrS 0,19 - D. n9
24 - CrS 0,26. P. n9 5 - CrS 0,11 -
P- n9 2 - CrS 0,13.

7? Pároo - I 200 metroí

Arbarelo - S. Silva i
Eritéla — O. Fagundes
Quiola - P. Cardoso
Acchito - M. Alves
Aplauso - J L. Silva
Don Assu - G. Gomes

Roim — Tempo:

56
56

12 56

1-1
2

2-3

3-5
6
7

4-S

19 Páreo - As Í9h50m -
7 CrS 10 mil
1-1 Caeté, A. Morales .2-2 Kaminila, G. F .Almeida
3-3 Prosnia, L. Maia ..4-4 Bolarina, F. Pereira .. 

"

5 Xangrilá, C. Abreu .' 
'.'.

29 Párao - Às 20h20m - 1 200 metro,

SEGUNDA-FEIRA

LVtÍÃF0 ~ AS WOM - 1400METROS - CrS 14 MU - DIRETORIA
ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA AOR*CULTURA NA GUANABARA

Kg

Joslor, M. Silva ... 56
tcossaise, A. Garcia . 53
Red Robin, G. Meneses . 55
Alteres, F. Esleves ... 55
Tafo, A, Moralcs .... 55
G. d'Agnoau, G. Fagundes 56
la Veslalo, N. Sanlos 54
Ortisei, G. F. Almeida . 55
Padui A. Pereira ... 10 55" Camilus, C. Valgas . 55

?;„^?E0 
~ AS 17H«M - 1300

METROS - Cr? 12 MU _ (AREIA) -
(VARIANTE) - SECRETARIA DE ABAS-TECIMENTO E AGRICULTURA DO ES.TADO DA GUANABARA

Kg

1-1 Constilución, A. Ricardo 1 572 Sevenleon, L. Maia ... II 572-3 Farfa, G. F. Almeida . . 4 54
Í l 

' 
r- cVf'9as ¦ • • 10 57

,5 Farsa, F. Silva . 5b
3-6 Shennadgah II, F. Pererá 57

/ Que Tentación. E. Ferreira 57
a t-aronaze, J. Esleves 534-9 Double Life, E. Alves . 5710 Fmitczza, J. Pinto ... 5711 Porgusta, J. Reis ... s&

Treinador: R. S.
ImlSs.

^.'ciosi 
V. n9 2 - CrS 0,21 - D. n9

Bolo máximo acumulado: Cr$ 11.084 CO
ns.mio. gcral dú """'"• cri

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Comando de Apoio de Infra-Estrutura

SERVIÇO DE ENGENHARIA

AVISO

nida Marecha Câmara n= 233 - 4.° andar, Rio de j^ 
™

?,» w«»n«L.(GB,• 10 de SOlcmbro de IW<-
W WEBER GARCIA - Ten. Cel. | Aer
Chefe de Gabinete

————^__^^_^^^_ IP

IBmm

I 200 metroí
Kg.
58
59

5 53
57
58

Kg.
9 53

57
55

8 53
53

' 8 56

CrS 14 mil
1-1 Polcga, G. Alves ..

. Kerrina, J. F. Fraga ....'
2-2 Palhada, G. F. Almeida

Padina, A. Morales
J-3 Dama Araby, J. Queirós .4 Miss Acácia, J Malta ..

Miss América, J, Machado4-5 Fulgurita, N. Sanlos

7 nt4"1'!' 
A> .Garcia ••'¦'• •> 04Elka, R. Freire  ]Q 53

Po„.^l m'L 
~ (lnltio Concurso 7Pontos) - prova Especial do leilão,

'ri 
?,drtu,:ho' J- Machado .. 7 ^6Nota Bene, A. Ricardo .. 3 56

. fü!'?"• G- r- Almeida
4 Hibernio, J. Escobar

3-5 Richie, .A. Moralcs .o Rustler, M. Silva 56
4-7 Rubim, J. Malta '.'.' 56

Boom, R. Carmo rQ
Jacksonvelle, A. Ferreira 56

- CrS 12 mil - (OupIj.Exata) _ Club.Sino . L.banés do Rio da J.n.iro Kg1-1 Signore, C. Fagundes .... 4 552 Delicado, A. Sanlos .. 32-3 Rontross, F. Silva 8
4 Iminente, L. Maia ;

3-5 Hery. J Oueirós  6
. ° Zambesi, J. Machado .. 24-7 Volcx, A. Ferreira .. 78 Ben Belo, A. Ramos  5

59 Páreo _ Ãl 21h50m - 1 000 metros— Cr> 8 mil |ç
;-l Fatime J. Souza .... 53

i Kambela A. Ferreira .. 4 58i-3 Brolu, E. Ferreira .... 584 Surtaxe. J. Castro .... 58J-5 Campilita, R. Freire .... 3 «3
Emperrada. G. F. Almeida 6 58Palpa, F. Esleves ... 54

54
52
57
51
49
56
59

4-8 Maria Júlia, A. Ricardo ..9 Alcitoé, J. Porlilho ...
,J°.,Conlr,i'«- J- Queirós 
Í9 Pároo - As 22h20m - J 000- CrS 8 mil
1-1 Belgridgc, N. Santos

2 Bomcloy, J. Machado ..2-3 Red Storm, J. Esteves
4 Desacato, P Cardoso ,\3-5 Caldao, R. Carmo

Galjago, A. Hodecker . . .Farmood, D. Guignoni ..4-8 Dossel, J. F. Fraga
9Rob, E. Ferreiu .....'."

Caximbó, A. Garcia ...79 Pareô _ At 2Jh50m - 1 000— CrS 8 mil *
1-1 Conde Farrapo, A. Ramos

2 Primeiro, G. F. Almeida
. ,R,ecilr"°- J- B. Paulielo .4 Hetev J. Malta ..

3-5 Sagacius, J. Santos .Belson, J. Garcia
El Ghazi, C. Valgas 

'.'.'.'

4-8 Doce, N. Santos ...
9 Rebolo, J. Esteves

.«'.,Eu9|as,i90- F- SUva ..'.'.'89 Páreo - Às 23r.20m - l 000- CrS 12 mil - (Oupla-Exal.)
1-1 Baronita, J. Malla ...

2 Disneylandla, J. F. Fraga
Talenia, F. Menezes

2-4 Trevisa. J. Pinto .....
Sivafalá, F. Silva
Claritas, F. Esteves ....3-7 Puebla, G. F. Almeida .Pancarle, J. Machado ..Miss Pretty, J. Reis

.0 Day Queen, J, Esteves".'.
4-11 Timune, P. Alves

.12 Longarina, P. Cardoso
í3 Zapa, A. Ramos " Venezuela, L. Maia .99 Pareô - Ai 23h50m - 1 000CrS 10 mil

I—I Télauma, F. Esteves
Clita, A. Ramos ..'..". 

'

2-3 Acitara. A. Morales
4 Albânia, G. Archanio .'.'J-o jillagia, J. Esteves
6 Beralda, J. Malta .... 

"
4-7 Huaponguê, P. Alves ..."Elair. F. Silva

9 Inclinada, J. F. Fragi".'.

2 55
58

10 57
metros

Kg.
o 51

1 54
2 53

58
58

10 58
mttroí

Kg.
1 58

2 58
'. 58

10 56
9 53
8 58

metroí
Kg.
56
56

10 57
56

13 56
56

12 56
56

11 53
56
56

14 56

metros
Kg.

6 58
58
58

8 58
3 58

58
58*
JS
53

MINISTÉRIO OA AERONÁUTICA
COMANDO DE APOIO DE INFRA-ESTRUTURA

SERVIÇO DE ENGENHARIA
AVISO

TOMADA DE PREÇOS SENG N.° 01/74
?u| >cra0ab;rràsd0,5SeoS'!Çh0or« W/^T""^ J°> l"'"-^.
1974, a Tomada de Preços SENR „ o ni/2? (,nn,a) do ""«""b™ de
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Cel. Pontes
vence prova
de hipismo
. O Coronel João Franco Pon-
les Pilho, da Escola de Equi-
tação do Exército, montando
Gitano, foi o único concorren-
to a não cometer faltas na
segunda passagem da prova hl-
pica de seis verticais isolados,
vencendo a competição que foi
a mais importante disputada
ontem pela manhã na pista do
Centro Hípico do Exército, em
São Cristóvão.

Na prova mais fraca, um,
percurso normal com cronôme-
tio, o primeiro lugar coube ao
Tenente Jonas Corrêa Neto, do
19" Regimento de Cavalaria —
Andrade Neves — com Sabiá,
conjunto que também não fez
faltas. A.s duas provas fizeram

; parte do calendário da Comis-
são de Desportos do Exército,
que terá prosseguimento na
próxima quarta-feira, com a re-
alização de dois percursos tipo
ffrand-prix, para oficiais e sar-
gentos, na pista do 19? RC, na
Vila Militar.

PROVAS E RESULTADOS

Com o júri de campo cons-
tituido polo presidente da
Federação Hípica Fluminense,
Valverde Bastos, pelo Capitão
Fonseca e pelo Sargento Bar-
reto, estes da CDE, as provas
tiveram os seguintes resul-
tados:

Prova D. Pedro I (Percurso
normal com cronômetro, jul-
gamonto pela tabela A, classe
nmnia, para oficiais, 1 metro
e 20 centímetros x 1 metro e
80 centímetros).

1?) Tenente Jonas Corrêa
Neto (19'-RC), Sabiá, zero em
67S4/5.

2") Tenente Flávio Calvano
(19" RC), Aliguri, três em
64sl/5.

3'-') Capitão Juarez Marcou
(19" RC), Boqueirão, quatro
cm 62s.

4') Major Geraldo Carva-
lheira (EsEquEx), quatro em
66s3/5.

5') Capitão Juarez Marcon
(19° RC), Sinuclo, sete em
78s 2/5.

6?) Capitão Clarivaldo Span-
geinberg (EsEquEx), Dilema,
sete em 80s 2/5.

Prova José Joaquim dc Lima
c Silva (Seis verticais isolados,
tabela A, para oficiais, de 1
metro e 20 centímetros a 1 me-
tro e 40 centímetros).

l.°j Coronel João Franco
Pontes Filho (EsEquEx), Gita-
no, zero e zero.

2.°) Capitão Clarivaldo Span-
gemberg (EsEquEx), Dilema,
zero e quatro.

3?) Tenente Flávio Calvano
(19? RC), Aliguri, zero e qua-
tro.

4") Tenente Pedro Bechara.
Couto (W> RC), Strcp-Tcasc,
zero e oito.

59) General Anísio Rocha,
(CHEx), Blindado, quatro.

6°) Capitão Luis Carlos Sal-
danha (19? RC), Charrua, sete.

Feoli corre
na Fórmula
Super-Vê

Porto Alegre (Sucursal) —
O piloto Francisco Antônio Fe-
oli será o único representante
do Rio Grande do Sul no I.
Torneio Brasiluiro de Fórmula
Super-Vè. Seu companheiro
Cláudio Müller desistiu de par-
ticipar da prova em virtude
dos ferimentos recebidos cm
acidente durante a realização
do Rally dos Mil Quilômetros
Fluminenses.

Francisco Feoli embarca esta
tarde para Goiânia, onde já
está o monoposto fabricado pe-
Ia Magnum-Kaimann, de São
Paulo, e adquirido pelo Au-
tomóvel Clube do Rio Grande
do Sul. Cláudio Müller preten-
dia competir com um carro
construídos em sua própria
oficina, com a adaptação de
um motor Volkswagen ao
chassis de um Fórmula-Ford.

TESTES

O carro comprado pelo Au-
tomóvel Clube do Rio Grande
do Sul Já foi testado no Auto-
dromo de Tarumã e seu motor
de 120 H.P. apresentou bom
rendimento. O motor foi pre-
parado pelo conhecido meca-
nico gaúcho Henrique Iwers.

Líder do Campeonato Gaú-
cho de Fórmula-Ford, superan-
do inclusive a Clóvis de Mo-
rais, que é líder do Campeo-
nato Brasileiro da categoria,
Francisco Feoli tem experiên-
cia suficiente para conseguir
uma boa colocação em Goia-
nia.

Soviético
bate recorde
no martelo

Munique (UPI-JB) — Alexci
Spridinov, da União Soviética,
estabeleceu ontem novo recor-
de no lançamento do martelo,
com 76.66m durante uma com-
petição internacional que se
realiza nesta cidade alemã. O
atleta soviético superou a mar-
ca do alemão oriental Rei-
nliard Theütier em seis cen-
tímetros.
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No triplo salto houve uma queda, mas foi bom o índice técnico apresentado na pisia do Centro Hípico do Exército

Seleção de Voleibol
sabe amanhã se terá
Eymard no Mundial

Luís Eymard chegou ontem
ao Rio e ficará treinando com
a. Seleção Brasileira dc Vôlei-
Sol até amanhã, quando tele-
fonará para Belo Horizonte, a
fim de saber a resposta sobre se
conseguiu ou não a bolsa-de-
estudos de pós-graduação em
Administração. Moreno jà está
participando de todos os e\'er-
cicios, embora ainda não |r>nha
voltado á sua melhor forma.

O técnico Célio Cordeiro rc-
cebeu notícias do México, onde
será realizado o Campeonato
Mundial, no próximo mês, de
que provavelmente a equipe da
Alemanha Ocidental, .segunda
adversária do Brasil, será subs-
tituida pela da Argélia. Ama-
nhã à noite o treino de conjun-
to será no Clube Militar.

PRAZO LIMITE

Segundo o técnico Célio Cer-
deiro, o prazo para Luis Ey-
mard dizer se vai ou não ao
México termina amanhã,

— E' bem provável que con-
siga a bolsa — disse Luís —
porque o pior era a prova de
inglês, na qual passei. Antes
de vir para o Rio. liz a entre-
vista e só falta agora a ir-alia-

ção do meu currículo, que é
bom.

O problema do abono de tal-
tas na faculdade já 1'oi íe.so!-
vido. O curso só será realizado
no ano que vem, mas coiro é
dado em inglês, o jogador terá
aulas nessa matéria até dezem-
bro. duranta o dia, além rias
normais da faculdade, á noite.

RENDIMENTO

O treinamento da Suleçio
Brasileira está obedecendo ao
seguinte plano: dois dias pur
semana para exercícios de fie-
xibilidade, dois para trei-
namento localizado .• dois para
corrida nas Paineiras. além da
parte técnico-tática, pela ma-
nhã. e dos treinos coletivos á
noite.

— A equipe está atingindo
um bom nível, mas é necessá-
rio não precipitar, para que
não entre em forma muito an-
tes da competição. O polimen-
to final só será feito cm Bcgo-
tá e no México — comentou o
Capitão Souto.

O técnico Célio Cordeiro l.mn
insistido muito no treinamento
de bloqueio que, sagmido ele,
já está melhorando.

Onodera define hoje
a equipe brasileira
para Mundial de Judô

Anelson Guerra, peso-pena.
Roberto Machussa, leve, Arnál-
do Mcname, médio, Carlos
Eduardo Mota, meio-pesado, e
Fenelon Oscar, pesado, estão
praticamente escolhidos para
representar o Brasil no I Cam-
peonato Mundial de Ju d ô
Júnior, que será disputado nes-
te sábado e domingo, às Ifih,
no Maracanãzinho, segundo
Enir Vaccari, um dos membros
da Comissão Técnica, embora
o treinador Onodera afirme
que só definirá os nomes hoje.

Ontem chegaram as dele-
gações do Canadá e Polônia.
A da China está sendo espera-
da hoje e os soviéticos ama-
nhã. As 15h, na Gama Filho,
será realizado o Torneio Char-
les Palmer, para escolher os
juizes que atuarão no Mun-
dial, que terá o sorteio das
chaves' amanhã, às 20h. na
PUC. O Hotel Glória está libe-

rado para treinamento de'
todas as Seleções. •

TREINOS

A.s delegações do Japão,
França, Suíça, Estados'Unidos,
Bélgica, Nova Zelândia, Aus-
tria, Chile e Alemanha Ociden-
tal já estão no Rio desde o
início da semana e, até ontem,
estavam treinando nos diver-
sos judòs-clubes da Zona Sul
e na Escola dc Educação Fisica
do Exército. O presidente da
Federação Internacional de
Judô. Charles Palmer, chegou
ontem.

A equipe brasileira, que> na
opinião do técnico Onodera,
está em excelente forma tanto
fisica como técnica, além dos
exercícios pela manhã, tem
treinado diariamente na Aca-
demia Cordeiro, em Copaca-
bana, às 18- h, c ontem fez to-
dos os exames médicos.

Força Aérea
encerra VII
Olimpíada

Em solenidade realizada na
Praça de Esportes do Campo
dos Afonsos encerrou-se. na
manhã de ontem, a VII Olim-
piada da Força Aérea Brasi-
Íeira. promovida pela Comissão
de Desportos da Aeronáutica
e que contou com a partici-
pação de todos os Comandos
Aéreos Regionais.

A cerimônia, que foi presidi-
da pelo Major-Brigadciro Al-
berto Costa Mattos, represen-
tante do Ministro da Aeronáu-
tica, reuniu vários convidados
c oficiais superiores da Aero-
náutica, entre eles o Brigadei-
ro Cyro de Souza Valente, pre-
sidente da CDA.

CAMPEÕES

O.s participantes, que concor-
reram nas modalidades d c
atletismo, natação, tiro, judô.
voleibol e basquete, obtiveram
a seguinte colocação, por con-
quista de medalhas: 1." lugar

— III com 24 medalhas de ouro,
13 de prata e oito dc bronze;
2? lugar — II COMAR, com
nove medalhas de ouro, oito de
prata e 10 de bronze; e 3? lu-
gar — V COMAR, som sete
medalhas dc ouro, 14- de prata
e 13 de bronze.

Atração de
Kart é volta
de Inglês

Francisco ínglcs, bicampeão
carioca de Kart da Ia. ategoria
250cc. não mais disputada, será
a atração da primeira etapa dó
quarto c último turno do Cam-
peonato Carioca da modali-
dade, que será realizado neste
fim de semana, no Kartódromo
Novo Rio — Km l(i da Rio—
Santos — sob o patrocínio do
Automóvel Clube do Brasil.

Além do retorno de Francis-
co Inglês, que correrá pela
equipe Rodasa, o.s cariocas que
vão ao Mundial, em Portugal,
no próximo mês, se despedirão
das competições no Brasil, pois
embarcam semana que vem. A
programação será a seguinte:
sábado — provas para a 4a e
3a categorias 125cc. com' lar-
gada às 15h 30m e 16h, respec-
tivamente, com 18 voltas.
Domingo — provas para a 2a
categoria 100 e 125cc, às IOh,
e para a Ia lOOcc, às 16h30m,

ambas com 24 voltas.

Entre outras coisas,
o sistema fotográfico Nikon F2
Photomic já fez o nome
de muitos profissionais.

^' -.'M
¦^^^^idÉ aaaaaak.

^iaaaA ^laal íBl^^V

Participe do
6." CONCURSO
INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFIA
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Informações c inscrições
nas lojas especializadas ou
no Representante Exclusivo
T. Tanaka & Cia.
Rua Martim Francisco, 438
CP. 59S8-São Paulo

Éder quer lutar

para recuperar
título perdido

São Paulo 'Sucursal i —
líder Jofre poderá voltar a
disputar o título mundial dos
pesos-pena. contra o atual
campeão da Associação Mun-
dial de Boxe — Rubem Oliva-
res — caso obtenha uma res-
posta positiva do empresário
daquele pugilista. George Pa-
ranassus, dentro de 10 dias.

O pugilista brasileiro, que
perdeu seu título pelo Conse-
lho Mundial dc Boxe, esta
otimista em relação a essa pos-
sibil idade, e vem treinando
com disposição no Clube Espê-
riu. c na Academia Kid Jofre,
onde se exercitou ontem à tar-
de.
MAIOR MOTIVAÇÃO

Para o ex-campeão mundial
dos pesos-pena, que está
aguardando u m a resposta
através de seu empresário Hu-
go Cunha, ou do assessor des-
te, Abraham Katznelson. a
confirmação dessa luta seria

muito estimulante. Éder diz
que treinar motivado é outra
coisa, e "em apenas 20 dias
seguidos de preparação volto à
minha forma."

Antes de enfrentar o atual
campeão mundial, Éder pre-
tende fazer duas lutas contra
pugilistas estrangeiros. Caso
não haja tempo, pois quer lu-
tar 'antes do final do ano. fará
apenas uma. Éder diz que tem
recebido incentivo de todos, rio
público e da imprensa: "Na
rua sou sempre saudado, e isto
me incentiva muito."

Quanto ao caso em que está
envolvido, decorrente da perda
do título porque náo quis lutar
contra o venezuelano Alfredo
Marcano, Éder explicou que
continua na Justiça: "Marcos
Lázaro moveu uma ação con-
tra mim. e se ele vencer terei
de pagar CrS 500 mil. Mas es-
tou confiante e aguardo um
bom resultado através do meu
advogado, Jurundir Portela."

Foreman prevê (pie a
luta não será difícil

Paris lAFP-UPI-JB) — Em
escala nesta Capital,' ontem,
na sua viagem de São Francis-
co a Kinshasa. no Zaire, onde
lutará dia 24 contra seu desaíi-
ante Cassius Clay. o campeão
mundial dos pesos-pesados,
George Foreman, disse que náo
julga esse combate o mais clifí-
cil dc sua carreira de pugilista
invicto.

— A luta — afirmou Foro-
man — poderá durar dc um a
15 assaltos, mas sinceramente
espero terminá-la o mais cedo
possível. Como de costume,
treinei corisclenciosamente du-
rante mais dc um mês e estou
em excelentes condições.

Foreman concedeu uma en-
(revista coletiva no Aeroporto

de Orly, lendo ao lado seu cão
pastor alemão. Dago, que latiu
muito aos microfones. N a
comitiva do campeão mundial
figuram dois antigos reis do
boxe: Archie Moore. detentor
por muitos anos da coroa dos
pesos meiri-pesados, e Sandy
Sandler, ex-campeão dos
penas.

Moore, que é o principal Irei-
nador dc Foreman, declarou:

— George pode agüentar 15
assaltos. O que ocorre, porém,
é que ele gosta de terminar lo-
go o assunto, antes de explora-
Io verdadeiramente. Clay vai
se sair mal desta vez e terá de
correr para salvar sua Vida.
Meu pupilo está cm condições
magníficas.

Multidão recebe Clay
com festas no Zaire

Kinshasa, Zaire (AFP-AP-
JB) — Recebido por unia mui-
tidáo dc 5 mil pessoas, Cassius
Clay desembarcou ontem nesta
Capital, saudado no Aeroporto
de N'Jili por grupos folclóricos
e conjuntos musicais.

Contente com o entusiasmo
da recepção, Clay declarou-se
entre irmãos e irmãs, afirmari-
do ainda:

— Sinto-me em minha pró-
pria casa e considero George
Fort. an um estrangeiro que
vem ao nosso país.

Clay voltou a reiterar que
encerrará sua carreira após a

luta contra Foreman. dia 24:"Abandonarei os ringues como
campeão" — disse enfati-
camente.

Quando um grupo de jorna-
listas lhe perguntou se era
capaz de calcular quantos tor-
cedores terá George Foreman
no Zaire. Clay sorriu comjro-
nia e em seguida ficou em si-
léncio. Logo depois declarou:

— Espero conhecer tantos
habitantes deste país quantos
forem possíveis, para falar a
meus irmãos e irmãs negros
dos Estados Unidos sobre a
forma como aqui fui recebido.

Tribunal dos
Universitários JB
anula partida

O Tribunal Especial de Jus-
tica dos JOGOS UNIVF.R-
SITARIOS JORNAL DO
BRASIL, em sua primeira ies-
são realizada na sede d á
FEUG, em Bota.rf'go, julgou
quatro processos, a n u 1 a n -1 o
uma partida de futebol <i»
campo, suspendendo quatro
atletas e dando uma advertên-
cia.

Sob a presidência do Juiz
Gilberto Eulcão. o TEJDU re-
soivera todas as questões em
primeira instância, ficando o
Triminal de Justiça Desportiva
Universitária da FEUG encar-
regado dos 'julgamentos em
segunda instância. O TEJDU
se reunirá novamente dia 17
próximo, terça-feira, ác 19 ho-
ras, na sede da federação.

Julgamentos
Além do presidente, o TEJDU

é formado pelos diretores
da FEUG, Assuero Antônio
Horta e Mário Druker, e por
uma secretária, a quintanista
de Direito Priscilla Borges.

Em sua primeira sessão, o
1EJDI1 apresentou os seguiu-
tes julgamentos: anulação da
partida de futebol de campo
realizada entre as equipes da
UFRJ e da Moraes Júnior, no
dia 16 de junho deste ano; sus-

pensão rios jogadores Sérgio
Quartin Pinto i Cândido Men-
des) e Márcio Augusto Lou-
reiro Pacheco (Somley), ambos
do futebol de salão, por cinco
jogos cada; suspensão dos
jogadores Luis Cláudio M. C.
Matos iPUCi e número 5 —
o nome está ilegível na súmula
— iPUCi. ambos do futebol de
campo, por 10 jogos; c adver-
lència ao jogador Edson de
Souza Santana (Fahupe), do
futebol dc campo.

Interesses
Os interesses da Univcrsida-

dc Rural e da Bennett estão
voltados para a partida de
futebol de campo que a UFRJ
c a Morais Júnior farão neste
sábado, às 10 horas, na Vila
Olímpica da Gama Filho, em
Jacarepaguá. pois este resul-
tndo apontará qual das duas
escolas passará à fase semi-

Vol
No voleibol masculino, o

Campeonato Carioca dos
JOGOS UNIVERSITÁRIOS
JB terá a Gama Filho decidln-
do com a UFRJ o primeiro lu-
gar de sua chave, em partida
que será disputada sábado à
tarde no ginásio de madeira da
Escola de Educação Fisica da
UFRJ, no Fundão.

Para esta partida o técnico
da Gama Filho, professor Pau-
Io Roberto de Freitas, o Bebeto
— que também atua como
jogador, mas não poderá par-
ticipar do jogo por estar ser-
vindo à Seleção Brasileira que
vai ao Mundial — já escalou
o time, que começará jogando
com: Pina, Vitorinho, Rafael,
Ivã, Pirulito e Bonga.

— O time está muito bem.
treinando regularmente, e já
alcançou um nivel dc conjunto
dos melhores. Por isso mesmo

final do Campeonato Carioca,
em sua chave,

A partiria havia sido reali-
zacia no último dia 10 de Ju-
nho, foi levada a julgamento
por irregularidades regulamen-
tares, e o Tribunal Especial de
Justiça Desportiva Unlversitá-
ria da FEUG achou por bem
anulá-la. para que seja dispu-
tada novamente.

ei boi
não estou nem um pouco preo-
cupado com os jogadores. Mi-
nha preocupação é quanto às
arbitragens nesta fase final do
Campeonato, que, no meu ver,
deveriam ser entregues a Juizes
com maior experiência. Não
que os alunos da Escola de
Educação Fisica, que vêm
apitando os jogos, não conhe-
cam as regras. Não é isso.
Apenas eles ainda nào pos-
suem a tarimba necessária pa-
ra controlar as catimbas natu-
rais que ocorrem nas decisões
— afirmou Bebeto.

Alem do problema dos juizes,
Eelieto acha que as partidas
finais deveriam ser realizadas
em ginásios mais centrais —
"lá no Fundão é muito fora de
mão e quase ninguém vai as-
sistir" — para serem presenci-
adas por melhores públicos.

Programa
(JOGOS UNIVERSITÁRIOS
JORNAL DO BRASIL)

Basquctebol (hoje, no giná-
sio da PUC): 20h30m —
SUAM x Escola Naval; 21h30m

PUC x Bennett.
Voleibol Masculino (sábado,

na Escola de Educação Física
da UFRJ, no Fundão): 14 ho-
ras — Naval x UEG: 15 horas

Gama Filho x UFRJ.

da semana
Futebol dc Salão (sábado, no

ginásio da PUC): 14 horas —
Gama Filho x Cândido Men-
des; 15 horas — SUAM x So-
mley; 16 horas — Bennett x
Morais Júnior.

Futebol de campo (domingo,
na Vila Olímpica da Gama Fi-
lho, cm Jacarepaguá): 10 ho-
ras — Morais Júnior x UFRJ.

ênis garante lugarT
da Colômbia na final
de sua zona da Davis

Bogutá (UPI-JB) — A Fede-
ração Internacional de Tênis
ratificou a inclusão da Colôm-
bia como finalista da zona
norte-americana da Taça
Davis de 75, acolhendo pedido
dos colombianos, que haviam
perdido o direito depois da
derrota para a- África do Sul.

Em conseqüência, os demais
paises da zona norte-
americana, ou seja. Venezuela,
México, Estados Unidos e a
própria representação da AM-
ca do Sul, deverão disputar cn-
tre si o direito de jogar a final
contra a Colômbia.

ORIGEM DO PROBLEMA

O problema originou-se
depois que a África do Sul

venceu a disputa da zona sul-
americana deste ano. derrotan-
do o Equador. Brasil, Chile e
Argentina, essa última por
desistência. Em seguida, a
África do Sul ganhou da Co-
lómbia, que por sua vez havia
sido campeã da zona norte-
americana.

Os paises integrantes d a
zona sul-americana reclama-
ram e obtiveram dos dirigentes
do tênis mundial que se incor-
porasse a África do Sul na
zona norte-americana. Poste-
riormente, incluiu-se o pais
africano como finalista da
zona norte-americana da Tar
ça Davis dc 75, com o que náo
concordaram os colombianos.

VACINA
CONTRA
INCÊNDIOS

*^w*- • ,'^lrA Ciência aprimora vacinas
preventivas e curativas
para as doenças, enquanto a Tecnologia. a serviço
da Indústria, descobre, a cada dia que"passa,
novos métodos, noves processos, para prevenir
e extinguir o flagelo do logo.
Uma ampola de qnarLzoid, implantada no coração
tios•'sprinklers"Cirinnellda RIISMAT. fiscaliza
permanente e automaticamente o comportamento da
temperatura ambiente, para entrar em ação ao
menor sinal de incêndio. Funciona como vacina
contra incêndios no próprio momento em que
eles se manifestam. Da sua reconhecida eficiência
dizem os abatimentos concedidos pelas Companhias
Seguradoras (que chegam até 70%) nos custos
dos "Prêmfosde Seguros".
As maiores Fmpresas"do País. já estão dotadas
dos "sprinklers" Cirinnell RLSMAT.
Trata-se de uma instalação imprescindível c eficaz.

RESMAT
MATRIZ:
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CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

C.G.C. (MF) n.° 62.463.005/0001 INSCRIÇÃO n.° 104.206.909

SELEÇÃO COMERCIAL
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL 08/74
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 09,

10 e 13 de agosto de 1974

A CEAGESP — Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, comunica às
firmas de construção civil e de equipamentos eletro-mecanicos, que o prazo para a entrega de
documentos e propostas, referentes a Seleção Comercial para o fornecimento completo de quatro
.unidades compostas de: Graneleiro para 40.000 toneladas; modulo de movimentação e silo horizontal
para 20.000 toneladas, nas localidades de São Joaquim da Barra, Palmilal, Tatu! e Araraquara, fica
PRORROGADO do dia 16 de setembro de 1974, para o dia 30 de setembro de 1974, devendo ser
efetuada até as 15:00 horas, na* Seção de Protocolo da Companhia.

As pastas com detalhes técnicos e outros pormenores continuam à disposição dos inferes-
sados, podendo ser retiradas no Edifício da Administração da CEAGESP, à Avenida Dr. Gastão
Vidigal, n.° 1.946 — Jaguaré — CEASA — SP — mediante o pagamento da taxa de CrS 500,00
(quinhentos cruzeiros).

Todos os documentos que acompanharem as propostas passarão a fazer parte do acervo
da CEAGESP e não serão devolvidos aos proponentes.

A CEAGESP reserva-se p direito de aceitar, revogar ou anular, cm todo ou em parte, esta
Seleção Comercial, se julgar insatisfatórias as ofertas recebidas, sem que caipa aos proponentes
qualquer direito de reclamação ou compensação.

São Paulo, 09 de setembro de 1974

(a) SEBASTIÃO IVAN DO AMARAL BUENO
Diretor Presidente

*
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CSA e CRB
* 
jogam por

taca dia 22

Maceió (Correspondente i
— CSA e CRB — as únicas
equipes invictas do Cam-
peonato Alagoano, ambas
cora três empates — deci-
dirão o primeiro turno no
próximo dia 22, também pe-
ia Loteria Esportiva. O ven-
cedor da partida receberá
a Taça Coronel Kleber Ro-
drtgues.

Xs m aiores atrações do
CRB serão Tinteiro lex-Pla-
mengo), Lopez lex-Vascoi e
Gilmar i ex-América da
Guanabara i. O CSA terá,
entre outros jogadores,
Dja i r iex-Internacional),
Espinosa (ex-Grêmio) e
Maurício (ex-Grêmio de Ba-
gé.) Misso, do CSA, e Silva,
do CRB, ambos com cinco
gols, são os artilheiros quedisputarão, também, a arti-
Iharia do certame, atual-
mente em poder de Louri-
vai (ASA), com seis tentos.

Contusões

preocupam

Portuguesa

São Paulo (Sucursal) —
O técnico Oto Glória, daPortuguesa d e Desportos,
tem mais um problema pa-ra a partida de sábado, con-fcra o Guarani. O ponta-es-
qucrda Wilsinho sofreu
torsão no tornozelo no cole-
tivo de ontem e dificilmen-
te terá condições de jogo,embora vá lazer um teste
definitivo amanhã à tarde
com o médico Orlando
Plantulo.

Além de não contar com
Enéas (com um quisto no
joelho direito) e Calegari,
licenciado para casar, sába-
do; o técnico não terá o la-
terál-direito Jean, machu-
cado 110 pé direito. A con-
tusão de Wilsinho é a quemais preocupa Oto Glória,

As dificuldades de Oto
aumentaram e somente
após o treino recreativo de
amanhã cedo é que ele dará
a formação da equipe, a
Portuguesa lidera o Cam-
peonato Paulista ao lado do
São Paulo, com 10 pontos
ganhos e necessita de uma
vitória para permanecer na
ponta da tabela, até mesmo
isolada, já que o Santos jo-
ga com o São Paulo, no do-
mi ngo.

J. Mendonça

quer repetir

os 8 gols
Recife (Sucursal i. — O

Náutico enfrenta o Santo
Amaro hoje às 21h 30m, no
Estádio dos Aflitos, c o m
Jorge Mendonça tentando
quebrar seu recorde de oito
gols numa só partida, esta-
belecidoí no primeiro turno
contra o mesmo adversário
desta noite e oficialmente
igualado apehas por Peíé.

Mesmo que não consiga
seu objetivo, o jovem pon-ta-de-lança do Náutico de-
verá distanciar-se bastante
na liderança da artilharia
dot Campeonato Pernambu-
capo, onde se encontra com
17 gols. Na preliminar, o
América enfrenta o íbis, às
lí)h 30m.

O Náutico jogará com —
Neneca, Cordeiro, Beliato,
Sidclei e. Pranklin; Tico e
Vasconcelos; Dedeu, Jorge
Mendonça, Paraguaio e Be-
tinho.

HOTEL

JMA
; São Lourenço
:120 apartamentos classe A

PGCM
em pleno

funcionamento
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almoço, e jantar
Diarias

a partir de

37,44
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no preço.

Você tem até 10
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Roberto vê 
frustrada

idéia de vender 
passe

Roberto teve ontem uma grandedecepção no Vasco: como recebe o sa-
lário mais baixo do time — cr$ 3 mil— esperava, no fim do contrato, em
dezembro, comprar o seu próprio pas-se por pouco mais de Cr§ 100 mil e re-
vendê-lo a outro clube por cerca de
Crs 1 milhão, tornando-se indepen-
dente financeiramente aos 20 anos de
idade.

Mas os seus cálculos sobre a lei do
passe estavam incorretos; o Vasco in-
cluiu no seu salário uma bonificação
de Cr$ 2 mil e.500, além de ter au-
montado propositadamente as gratifi-
caçoes por empate e vitória, que a lei
determina também sejam contadas
para se fixar o preço do passe. Desta
maneira, o passe de Roberto custará
caro, segundo garantem os dirigentes.

VALORIZAÇAO

O supervisor Almir de Almeida
não sabe com precisão o preço atual
de Roberto pela lei do passe:Só garanto é que custará muito
caro, porque desde abril ele recebe
uma bonificação em seu salário. Além
disso, as gratificações por empate, vi-
tória e conquista de titulo que o Vasco
tem pago são elevadas, valorizando
não só Roberto mas todos os outros
jogadores.

Realmente, o Vasco tem pagoum dinheiro extra, mas não podiaimaginar que essa bonificação fosse
incorporada ao salário para efeito de
cálculos. Por isso pensava que o preçodo meu passe em dezembro custaria
pouco mais de Crs 100 mil — disse Ro-
berto no vestiário do clube após ter
participado, junto com os outros joga-dores, de uma corrida de cinco quilò-metros nas Paineiras.

Decepcionado, mas conformado,
comentou que sua preocupação agora
é continuar a marcar os gols e man-
ter a posição de principal artilheiro
do Campeonato para, em dezembro,
acertar com o Vasco a renovação de
seu contrato, recebendo uma boa
quantia.
FIDÉLIS, PASSE LIVRE

Quem poderá negociar ó seu passe'em dezembro, e com lucro total, é Pi-
délis, que naquele mês receberá passe
livre do clube. Fidélis, que afirmou es-
tar com 32 anos de idade, pretende jo-
gar ainda por mais duas temporadas,
se possível no próprio Vasco, onde "es-
tou muito satisfeito."

Esta manha, no campo do I Bata-
lhão de Carros de Combate, na Aveni-
da Brasil, o time fará um treino cole-
tivo preparando-se para a partida de
domingo contra o Madureira, em São
Januário. O técnico Mário Travaglini
confirmou que a equipe será a mesma
que sofreu a goleada para o Flumi-
nense, pois nenhum dos jogadores
contundidos terá condições de jogo.

Travaglini explicou que só dará
o coletivo para acertar mais as impro-
visações que está sendo obrigado a fa-
r.:er na defesa, pois sua intenção é aca-
bar aos poucos com esse tipo de Irei-
no, substituindo-o por exercícios técni-'
cos e táticos:

— Os treinos técnicos e táticos
são fundamentais no futebol moderno
e iremos realizá-los cada vez mais.

O goleiro Andrada viajará
amanhã para a Argentina é regressa-
rá na próxima quarta-feira, quando,
dependendo do resultado do exame
radiográfico, poderá tirar o gesso quelhe imobiliza a mão esquerda.

Treino do Flu é 
fraco

porque 
não tem Gérson

O Fluminense ontem não treinou
tão bem como das vezes anteriores,
pois faltaram organização ao seu
meio-de-campo, vigilancia na cobertu-
ra e lançamentos precisos para o
ataque — tudo porque Gérson foi pou-
pado e Cléber, sem condições de jogo,atuou pela equipe reserva.

Mas o oportunismo de Gil deu a vi-
tória aos titulares por 2 a 1, gols de
sua autoria. Carlos Alberto fez o dos
reservas. O atacante, depois, descobriu
que tem mais de três anos como joga-dor do Vila Nova, tendo direito, assim,
a exigir do clube mineiro os 15% de
lei sobre a venda do seu passe, o quecorresponde a Cr$ 70 mil.

DECISÃO

O treino serviu sobretudo para o
técnico Carlos Alberto Parreira se de-
cidir pela escalação de Marquinho no
lugar de Cléber, sábado, contra a Por-
tuguesa.

Tendo Gérson para fazer lançamen-
tos, o treinador chegou à conclusão de
que Marquinho toca bem a bola e tem
características mais semelhantes às
do titular do que Silveira, o outro can-
didato à substituição.

Além disso, o coletivo foi utilizado
para dar ao time formas diferentes de
jogar. Na primeira parte, Parreira
deixou que os jogadores treinassem
como habitualmente, ou seja, fazendo
a marcação por zona. Na etapa se-
guinte, pediu que fizessem a marcação
homem a homem.

A equipe desacostumada a esse tipo
de marcação, não conseguiu realizar
bons lances e os jogadores, de brinca-

deira, passaram a andar abraçados
aos seus marcadores, a quem deve-
riam acompanhar por todo o campo.

Isso fez com que Parreira os reu-
nisso depois do treino para explicar
que não irão jogar assim. E' apenas a
necessidade de dar mais um esquema
diferente à equipe.

Pode ser até que utilizemos
uma marcação semelhante contra a
Portuguesa, mas apenas por zona, não
em todo o campo — disse.

Enquanto os titulares treinaram
com Roberto (Vitorio), Toninho, Bru-
nel, Assis e Marco Antônio: Marqui-
nho, Silveira e Zé Roberto; Cafuringa,
Gil e Mazinho, os reservas formaram
com Félix (Nielsen), Lima, Márcio,
Abel e Marinho (Zé Maria), Carlos
Alberto e Cléber: Paulo, Manfrini, Té
e Ivair.

CARTÕES

Parreira ontem acabou com qual-
quer dúvida que possa envolver os jo-
gadores do Fluminense e os cartões
amarelos. Esclareceu que não pouparáGérson, Marco Antônio ou Brunel —
todos com três advertências — contra
a Portuguesa ou o Bonsucesso, porqueconsidera essas duas partidas tão de-
cisivas quanto uma provável decisão
com o América.

E nem quero que eles disputem
esses jogos preocupados com os
cartões. Acho, inclusive, que devem in-
terceptar uma bola com a mão, porexemplo, se for para evitar um gol da
equipe adversária — afirmou.

Hoje haverá individual pelamanhã e treino técnico-tático à tarde.

Jairzinho e Chiquinho eütão recu-
perados, mas Zagalo não pretende
lançá-los na partida de domingo, con-
tra o Flamengo, por julgar mais acer-
tado que os dois jogadores se prepa-
rem convenientemente para o segun-
do turno do campeonato. Assim, no
coletivo desta tarde, o técnico mante-
rá o mesmo time que conquistou o
torneio de Brasília.

O caso da transferência de Fis-
cher para o Granada, da Espanha,
não foi adiante, porque o empresário
Gutman não apresentou sequer uma
proposta concreta e, além do mais, o
jogador do"Botafogo não tem ascen-
dência espanhola, o que dificultaria
a transação mesmo que fosse verda-
deiro o interesse do elube europeu.

ASCENSÃO D»E NEI

Os jogadores participaram ontem
de uma corrida de longa distancia,
nas Paineiras, e, como de hábito, Dir-
ceu conseguiu o melhor tempo. De um
modo geral, segundo informou Admil-
do Chirol, os resultados foram muito
bons, inclusive de Nei, que melhorou
bastante as suas marcas anteriores,
numa prova de que está se recuperan-
do fisicamente.

Para hoje, Zagalo marcou o trei-
no de conjunto. No inicio da semana,
preocupado com as poucas vitórias do
Botafogo no Campeonato Carioca, o
técnico chegou a pensar no aproveita-
mento de Jairzinho e Chiquinho na

partida com o Flamengo, mas agora
resolveu manter mesmo a equipe que
vinha jogando e que alcançou duas vi-
tórias no torneio de Brasília.

— Não temos mais possibilidades
de ganhar a Taça Guanabara — ex-
plicou o técnico — e assim o melhor
é manter o atual time e preparar Jair
e Chiquinho para que voltem em per-
feitas condições no segundo turno,
quando também teremos Carlos Ro-
berto.

O quadro titular que treinará ho-
je às 16 horas e jogará domingo é es-
te: Wendell; Valtencir, Mauro Cruz,
Osmar e Marinho; Nei e Marco Auré-

% lio; Puruca, Fischer, Nilson e Dirceu.

MAIOR VELOCIDADE

Jorge Luís e Ferreti serão os dois
reservas do ataque e poderão entrar'
durante a partida. Zagalo está que-
rendo formar uma dupla de ataque
com Nilson e Puruca, visando dar ao
time uma velocidade maior, mas essa
experiência ele não deve farer agora,
deixando para quando já contar com
Jairiznho.

A decisão do técnico é motivada
pela lentidão de Fischer, o que, a seu
ver, anula em parte a velocidade de
Nilson. Se Fischer não melhorar, sairá
quando da volta de Jairzinho, ficando
como atacantes de frente Puruca,
Jairzinho e Nilson, todos três de rápi-
do toque de bola.

Palmeiras ainda sem

Dudu e César 
joga

hoje com São Bento

São Paulo (Sucursal) —
Ainda desfalcado de Dudu
e César, o Palmeiras en-
frenta o São Bento às 21
horas de hoje, no Pacaem-
bu, numa partida em que
pretende desfazer a má im-
pressão do jogo com o San-
tos. quando empatou de 0
a (l e deixou sua torcida ir-
ritada á ponto de vaiar a
equipe no final. O técnico
Osvaldo Brandão quer um
futebol mais objetivo, esta
noite.

Após o treino realizado
Ontem à tarde no Parque
Antártica, Brandão definiu
o time, que começa jogando
com Leão; Eurico, Luís Pe-
reira, Alfredo e Zeca; Edson
e Ademir; Ronaldo, Leivi-
nha, De Rosis e Nei ÍEdu).
O São Bento, que vem cres-
cendo de produção nas últi-
mas partidas, está escalado
com Luis Antônio, Chiru,
Nei, Clodoaldo e Nelsinho;
Edson e Tales; Cláudio, Sér-
g'.o, Davi e Tuim. O time de

Sorocaba jogará na defesa,
em contra-ataques.
VELOCIDADE

Depois de ganhar o Tro-
réu Ramon Carranza, o Pai-
meiras recuperou seu pres-tigio diante da torcida, querecebeu a delegação em fes-
tas no seu regresso da Es-
pariha. Mas, a péssima exi-
bicão do time no jop;o de se-
gunda-feira última, diante
do Santos, deixou os torce-
doies frustrados.

A única dúvida na equipe
e na ponta esquerda, onde
somente momentos antes
do inicio da partida o técni-
co definirá entre Nei e Edu.
Para o Palmeiras obter a
vitória sem maiores difieul-
dades, torna-se necessário
jogar com mais velocidade,
segundo o treinador, "pois
fatalmente o São Bento se
fechará na defesa, na espe-
rança de conseguir um em-
pate, o que será um resulta-
do positivo para a sua equi-
pe."

Time inglês tenta

impedir violência

de seus torcedores

Londres ÍAP-JB) — A
violência fora dos campos
transformou-se na principal
preocupação dos times in-
gleses. Na semana passada,
b Cardiff City, da segunda
divisão, decidiu recorrer a
uma medida drástica: dis-
tribuir carteiras especiais
de identificação a todos os
seus torcedores com menos
de 17 anos.

As carteiras começarão a
ser distribuídas na próxima
semana e, depois de um
certo prazo, os torcedores
com menos de 17 anos só
poderão entrar no estádio
do Cardiff se estiverem
acompanhados de um res-
ponsável. Cardiff é uma das
muitas cidades inglesas on-
de a policia foi obrigada a
intervir, nas últimas sema-
nas, para impedir atos de
vandalismo dos torcedores.

A VIOLÊNCIA
EM ESTUDO

O problema da violência
foi examinado há alguns
dias, em Londres, n u m a

reunião especial entre re-
presentantes da federação,
dos clubes, dos jogadores e
dos árbitros. A comissão de
alto nível estudou, também,
uma proposta para aumen-
tar o peso das medidas to-
madas pelos árbitros dentro
do campo: a eliminação dos
recursos contra as penali-
dades impostas a jogadores
expulsos ou advertidos.

A comissão admitiu queos clubes abusam do direito
de recurso, utilizando os
meandros da lei para per-mitir que seus jogadores
participem de partidas im-
portantes. Foi apresentada
uma proposta pela qual to-
das as faltas e ofensas eo-
metidas por um jogador se-
riam registradas e, quando
atingissem um certo núme-
ro, o atleta seria obrigado
a comparecer perante uma
comissão disciplinar espe-
ciai.

Enquanto isso. os jogado-
res procuram atuar mais
diretamente nas resoluções
que lhe dizem respeito.

Comissão aprova o

projeto que 
altera

composição do CND

Botafogo 
poupa 

Jair

para 
segundo turno

Brasília (Sucursal) — O
projeto que altera a compo-
sição do Conselho Nacional
de Desportos foi aprovado
ontem na Comissão de Jus-
tiça do Senado, surpreen-
dendo a todos pela rapidez
de sua tramitação. O do-
cumento fora apresentado,
na véspera por Cattete Pi-
nheiro (Arena-Pará).

A matéria, que irá agora
à Comissão de Educação e
Cultura e, em seguida, à vo-
tação no plenário do i5ena-
do. acaba com o mandato
por tempo indeterminado
do presidente do CND e es-
tabelece que seus membros,
nomeadas pelo Presidente
da República, deverão re-
presentar as diversas re-
giões do pais.

Em seu parecer favorável,
o Senador Helvidio Nunes
(Arena-Piauí) disse que íâo
três os objetivos principais
do projeto: 1) estabelecer,
com relação à duração do
mandato dos membros do
CND, uma situação seme-
lhante à dos Conselhos Fe-
derais de Educação e Cultu-
ra; 2) fornecer amparo le-
gal à participação, no Con-
selho, do diretor-geral do
Departamento de Educação
Física e Desportos; e 3) fi-
xar, com precisão, o número
(nove) de seus membros.

O Conselho Nacional de
Desportos é o órgão de deli-
beração coletiva incumbido
de assessorar, direta e ime-
diatamente, o Ministro da
Educação na área relativa
ao desporto nacional.

MNHER0

Cr$ 3.768,00
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AVENTURAS DA PONTE RIO-NITERÓI
de Margarida Ottoni

A eslória fascinante de uma ponte humanizada,
a verdade de braços dados com a fantasia para ale-
gria das crianças. Leitura recomendada em diversas
escolas da Guanabara e do Estado do Rio. Eliardo
Franca ilustrou.

Nas livrarias e na Editora — 10,00.
Atende-se pelo reembolso e pelos telefones —

228-6752 ou 228-5709.
CONQUISTA - Av. 28 de Setembro, 174 - Rio (GB)
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-CAMPO NEUTRO

José /inicio II

TO segundo tempo de ontem iha-
teu um venta rtuilcliin ?in H*J\J teu um vento maldito no time

J_ y do América, que entrou em com-
pleta -pane técnica depois de um

inicio de jogo quase brilhante. Luisinho
fez um, mas perdeu três ou quatro gols
fáceis e o time terminou a defender-se
visivelmente assustado dos ataques do
Madureira.

* * *

J\ TEM sei onde anda no momento
/ \/ 0 sen,wr ¦,0C'0 Havelange, em

J_ y suas constantes revoadas pelomundo do futebol, vias o acon-
selharia, para bem de sua própria saúde
física e mental, a abrir logo mão da CBD
e se concentrar nos negócios da FIFA,
que prometem ser tempestuosos. Querer
desgastar-se ao mesmo t e m p o com o
Campeonato Nacional de 1975 e a Copa
do Mundo de 1978 ainda é capas de o
levar à loucura.

Já nem se trata de saber se a Copa
vai sair ou não, com a resistência dos
europeus ao que consideram instabilida-
de política no Prata. Trata-se de saber
como vai ser ela — e quando. A Argen-
tina, como se sabe, gostaria de realizá-la
em setembro, para fugir dos tradicionais
junho e julho — meses de inverno, frio
e chuvas (o perigo de neve não parece
ser muito grande, pois a Copa será toda
disputada de Buenos Aires para o Norte).

Ora, os europeus nem querem ouvir
falar de tal, pois suas temporadas ini-
ciam-se precisamente em agosto/setem-
bro. Os argentinos 'aventaram então a
hipótese de janeiro, mas a receptividade
só foi boa por parte dos paises da Euro-
pa Oriental, que têm neste mês o cha-
mado "recesso de inverno", por causa
dos campos gelados. Mas a Alemanha, a
Inglaterra, a Holanda, a Escócia, a Es-
panha, a Itália e outros da Europa Oci-
dental seguem em frente com seus cam-
peonatos.

Depois, há o problema do número de
participantes — ou melhor, já agora, de
saber quem serão eles. O Sr. Ilavelange.
já desistiu de sua proposta inicial de 24
times e convenceu os europeus a partici-
par de lima Copa de 20 em Buenos Aires
com o argumento de que de outro modo
os organizadores teriam prejuízo — mas
aparentemente em troca da promessa
(ou concordância) em baixar de novo o
número para 16, em 1982, na Espanha.

A primeira idéia ao se aprovar o nú-
mero de 20 era a de incluir uma quan-
tidade maior de países do Terceiro Mun-
do do futebol, mas os europexis, que ti-
veram nove representantes na última
Copa contra quatro da América do Sul,
um da América Central, um da África
e um da Ásia, esperneiam violentamente
contra tal ameaça. Já fizeram mesmo
sentir que exigem pelo menos 10 times
e a possibilidade de mais alguns outros,
graças a um sistema de chaves elimina-
tórias que colocaria por exemplo a Nigé-

¦ ria ou a Coréia do Sul (ou, quem sabe?,
a China de Mao) contra a Tcheco-Eslo-
váquia, a Bélgica ou outro europeu qual-
quer. Em suma, exigem a classificação
por critério técnico e não geográfico. (O
sistema aliás já foi parcialmente inau-
cjurado na Copa deste ano, com a disputa
entre Chile e União Soviética.)

Com o'que, fica o senhor Havelange
entre dois fogos. Por um lado, um boico-
te declarado da Europa (que tem 14. dos
18 milhões de jogadores registrados no
mundo e mais de 200 dos 272 mil clubes)
reduzirá a FIFA e a própria Copa a_ uma
absoluta irrelevancia. Por outro, não po-
de contrariar os países que o elegeram, o
sustentam e representarão um papel de-
cisivo para sua recondxição a um novo
mandato.

O homem tem problemas demais na
Hitzigweg 11 para perder tempo com os
da Rua da Alfandega 70.

DE PRIMEIRA: Muito oportuno o
projeto do Senador Catete Pinhel-
nheiro sobre os mandatos dos
membros do CND. Vê-se que de diversas
áreas, e ao mesmo tempo, começam a
surgir boas idéias sobre a reforma do nos-
so esporte. /// Recebo do leitor Tito Lí-
vio Araújo de Oliveira uma carta de pro-
testo contra o que considera campanha
de difamação da Confederação Brasileira
de Xadrez contra seu jogador Mequinho.
Tito Lívio admite que Mequinho tenha
um gênio difícil, mas lembra o caso de
Bobby Fischer e lamenta que o Brasil
faça guerra a seu único enxadrista de ca-
tegoria internacional. //./ A modéstia já
me impede de citar o número avassala-
dor de cai-tas que me chegam hipotecan-
do solidariedade no debate em que me vi
envolvido a propósito de Paulo César. As- '
sim, quero apenas, e na esperança de en-
cerrar o assunto, lembrar a meu ilustre
adversário que jamais neguei os atribu-
tos técnicos de Paulo César: sustento
simplesmente a tese de que, por defeitos
de personalidade, ele jamais pôde colocá-
los efetiva e completamente tanto a ser-
viço dos clubes por onde passou quanto
da própria Seleção Brasileira. Outrossim,
se sua simples presença no futebol fran-
cês melhorou esse ao ponto de derrotar
a Polônia, estamos diante de um caso
único de osmose.

CAMPO NEUTRO está diariamente às 8h 30m
na RÁDIO JORNAL DO BRASIL. Sábados e do-
mingos, durante a propaganda eleitoral, èa
20h 15m.
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São Paulo
ganha na
Libertadores

Lima lUPI-AP-JB» — O
São Paulo derrotou ontem
à noite o campeão peruano,
Defensor Lima, e somou
assim três pontos na dispu-
ta das semifinais do grupo
B do Torneio Taça Li-
bertadores da América, in-
tegrado também pelo Millo-
nários, da Colômbia. ¦

O único gol da partida foi ,marcado por Mirandinha,'
aos 39 minutos do segundo
tempo, com um forte chute
de direita, depois de dar
uma meia-volta, colocando
a bola rje forma inesperada
no canto do arco peruano.O árbitro, paraguaio Hec-
tor Ortiz, expulsou Para-
ilhas e Gonzalcz de campo
e as duas equipes termina-
ram o jogo com 10 homens
cada uma. A partida,
disputada sob noite fria
e diante de 27 mil especta-
dores — inclusive do presi-dente da Confederação Sul-
Americana de Futebol
CCSFJ, Teóíilo Sailinas, e

do vice-presidente da Con-
federação Brasileira de
Desportos, Albino de Almei-
da — foi um pouco prejudi-cada por alguns erros do '
árbitro, que não aplicava a
lei da vantagem e que to-
lerou por momentos o jogobruto. Ortiz foi auxiliado
pelo argentino Luis Pesta-
rino e pelo chileno Carlos
Roblus, que atuaram como
juizes de linha.
EQUIPES

São Paulo: Valdir, Nél-
son, Paranhos, Adindo e
Gilberto; Chicão ,e Pedro
Rocha; Mauro, Ademir,
Terto e 

'Piau 
(Ademir).

Defensor Lima: Verderi,
Navarro, Baimom, Stucchi,
Trigueros, i Pedro Gonza-
lez), Manrique, Parraga,
Barbadillo, Aléxis Gonza-
lez, Francisco Gonzalez e
Xailemhi,

Hiiracaii empata
com Penarol

Montevidéu t AP-JB i —
O campeão argentino de fu-
tcbol,. Huracan, conquistou
valioso ponto, ao empatar
ontem à noite com o Pena-
rol, de Montevidéu, pelacontagem de 1 a l,em jogo
válido pela série semifinal
da Taça Libertadores da
América.

O jogo foi disputado no
Estádio Centenário, com a
presença de 40 mil pessoas.
O gol do Huracan foi mar-
cado aos 32 minutos do pri-
meiro tempo, através de
Larrosa. Arnaldo César Coe-
lho, do Brasil, foi o juiz da
partida, auxiliado pelos,
bandeirinhas Mario Canes-
sa, da Colômbia e Cario Ri-
vero, do Peru.

Sport dá
de 3 a 0

2.8 Clichê

na Pitu
Recife (Sucursal) — Ape-

sar de desfalcado de cinco
titulares e de, jogar sob uma
chuva ininterrupta, o Sport
venceu facilmente a Des-
portiva Pitu ontem á noite,
nq Estádio do Aflitos, por
três a zero. Luis Fumanchu,
Helinho e Orlando anota-
ram para o rubro-negro,
assegurando-lhe a vice-li-
derança invicta do Campeo-
nato Pernambucano. •'A renda somou CrS 7 mil
764, com 1 mil 26 pagantes,
e na preliminar Ferroviário"
e Central empataram em
dois a dois. O juiz foi Gil-
son Cordeiro, com boa atua-
ção.

Mo berto vê frustrada
idéia de vender passe

ESPORTE - 27

HOTEL
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São Lourenço

120 apartamentos classe A

KiCN
em plenofuncionamento,

Pernoite, desjejum
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Diárias
a partir de

3744
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meses para pagar
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Roberto teve ontem uma grandedecepção no Vasco: como recebe o sa-lário mais baixo do time — crS 3 mil— esperava, no fim do contrato, emdezembro, comprar o seu próprio pas-se por pouco mais de Cr$ 100 mil e re-vendê-lo a outro clube por cerca deCrS 1 milhão, tornando-se indèpen-
dente financeiramente aos 20 anos de

. idade.
Mas-os seus cálculos sobre a lei do

passe estavam incorretos; o Vasco in-
cluiu no seu salário uma bonificação
de CrS 2 mil e 500, além de ter au-
mentado propositadamente as gratifi-caçoes por empate e vitória, que a lei
determina também sejam contadas
para se fixar o preço do passe. Desta
maneira, o passe de Roberto custará
caro, segundo garantem os dirigentes.

VALORIZAÇÃO
I

O supervisor Almir de Almeida
não sabe com precisão o preço atual
de Roberto pela lei do passe:Só garanto é que custará muito
caro, porque desde abril ele recebe
uma bonificação em seu salário. Além
disso, as gratificações por empate, vi-
tória e conquista de título que o Vasco
tem pago são elevadas, valorizando
não só Roberto mas todos os outros
jogadores.

Realmente, o Vasco tem pagoum dinheiro extra, mas não podiaimaginar que essa bonificação fosseincorporada ao salário para efeito decálculos. Por isso pensava que o preçodo meu passe em dezembro custaria
pouco mais de CrS 100 mil — disse Ro-berto no vestiário do clube após ter
participado, junto com os outros joga-dores, de uma corrida de cinco quilo-metros nas Paineiras.

Decepcionado, mas conformado,
comentou que sua preocupação agora
é continuar a marcar os gols e man-
ter a posição de principal artilheiro
do Campeonato para, em dezembro,
acertar com o Vasco a renovação dcseu contrato, recebendo uma boa
quantia.

FIDÉLIS, PASSE LIVRE

Quem poderá negociar o seu passeem dezembro, e com lucro total, é Fi-
delis, que naquele mês receberá passelivre do clube. Fidélis, que afirmou es-
lar com 32 anos de idade, pretende jo-
gar ainda por mais duas temporadas,
se possível no próprio Vasco, onde "es-
tou muito satisfeito."

Esta manhã, no campo do I Bata-lhão de Carros de Combate, na Aveni-
cia Brasil, o time fará um treino cole-tivo prepai-ando-.se para a partida cie
domingo contra o Maclureira, em São
Januário. O técnico Mário Travaglini
confirmou que a equipe será a mesma
que sofreu a goleada para o Flumi-
nense, pois nenhum dos jogadorescontundidos terá condições de jogo.Travaglini explicou que só dará
o coletivo para acertar mais as impro-
visações que está sendo obrigado a fa--er na defesa, pois sua intenção-é aca-bar aos poucos com esse tipo de trei-
no, substituindo-o por exercícios técni-
cos e táticos:

— Os treinos técnicos e táticos
são fundamentais no futebol moderno
c iremos realizá-los cada vez mais.

O goleiro Andrada viajará
amanhã para a Argentina e regressa-
ra na próxima quarta-feira, quando,dependendo do resultado do exameradiográfico, poderá tirar o gesso quelhe imobiliza a mão esquerda.

Treino do Flu é fraco
porque não tem Gérson

O Fluminense ontem não treinou
tão bem como das vezes anteriores,
pois faltaram organização ao seu'meio-de-campo, vigilância na cobertu-
ra e lançamentos precisos para oataque — tudo porque Gérson foi pou-pado e Cléber, sem condições de jogo,atuou pela equipe reserva.

Mas o oportunismo de Gil deu a vi-tória aos titulares por 2 a 1, gols de
sua autoria. Carlos Alberto fez o dosreservas. O atacante, depois, descobriu
que tem mais de três anos como joga-dor do Vila Nova, tendo direito, assim,
a exigir do clube mineiro os 15% delei sobre a venda do seu passe, o quecorresponde a CrS 70 mil.

DECISÃO

O treino serviu sobretudo para otécnico Carlos Alberto Parreira se dc-cidir pela escalação de Marquinho nolugar de Cléber, sábado, contra a Por-tuguesa.
Tendo Gérson para fazer lançamen-

tos, o treinador chegou à conclusão de
que Marquinho toca bem a bola e temcaracterísticas mais semelhantes àsdo titular do que Silveira, o outro can-
didato à substituição.

Além disso, o coletivo foi utilizado
para dar ao time formas diferentes de
jogar. Na primeira parte, Parreira
deixou que os jogadores treinassem
como habitualmente, ou seja, fazendo
a marcação por zona. Na etapa se-
guinte, pediu que fizessem a marcação
homem a homem.

A equipe desacostumada a esse tipo
de marcação, não conseguiu realizar
bons lances e os jogadores, de brinca-

deira, passaram a andar abraçados
aos seus marcadores, a quem deve-
riam acompanhar por todo o campo.

Isso fez com que Parreira o.s reu-nisse depois do treino para explicar
que não irão jogar assim. E' apenas an-cessidade dc dar mais um esquema
diferente á equipe.

— Pode ser até que utilizemos
uma marcação semelhante, contra aPortuguesa, mas apenas por zona, nãocm todo o campo — disse.

Enquanto os titulares treinaram
com Roberto (Vitorio), Toninha Bru-

nei, Assis e Marco Antônio: Marqui-
nho, Silveira e Zé Roberto; Cafuringa,
Gil e Mazinho, os reservas formaram
com Félix (Nielsen), Lima, Márcio,
Abel e Marinho (Zé Maria), Carlos
Alberto e Cléber; Paulo, Manfrini, Tée Ivair.

CARTÕES

Parreira ontem acabou com qual-
quer dúvida que possa envolver os jo-
gadores do Fluminense e os cartõesamarelos. Esclareceu que não pouparáGérson, Marco Antônio ou Brunel 
todos com três advertências — contra
a Portuguesa ou o Bonsucesso, porqueconsidera essas duas partidas tão de-cisivas quanto uma provável decisão
com o América.

— E nem quero que eles disputem
esses jogos preocupados com oscartões. Acho, inclusive, que devem in-terceptar uma bola com a mão, porexemplo, se for para evitar um gol daequipe adversária — afirmou.

Hoje haverá individual pelamanhã e treino técnico-tático à tarde.

Botafogo poupa Jair
para segundo turno

Jairzinho e Chíquinho e^tãn recu-
perados, mas Zagalo não pretende
líinçá-los na pprtida de domingo, con-
tra o Flamengo, por julgar mais acer-
tado que os dois jogadores se prepa-
rem convenientemente para o segun-
do turno do campeonato. Assim, no
coletivo desta tarde, o técnico mante-
rá o mesmo time que conquistou o
torneio de Brasília.

O caso da transferencia de Fis-
cher para o Granada, da Espanha,
não foi adiante, porque o empresário
Gutman não apresentou sequer uma

. proposta concreta e, além do mais, o
jogador do Botafogo não tem ascen-
dência espanhola, o que dificultaria
a' transação mesmo 'que fosse verda-
deiro o interesse do clube europeu.

ASCENSÃO DE NEI

Os Jogadores participaram ontem
de uma corrida de longa distancia,
nas Paineiras, e, como de' hábito, Dir-
ceu conseguiu o melhor tempo. De um
modo geral, segundo informou Admil-
do Chirol, os resultados foram muito
bons, inclusive de Nei, que melhorou
bastante as suas marcas anteriores,
numa prova de que está se recuperan-
do fisicamente. •

Para hoje, Zagalo marcou o trei-
no de conjunto. No inicio da.semana,
preocupado com as poucas vitórias do
Botafogo no Campeonato Carioca, o
técnico chegou a pensar no aproveita- ,
mento de Jairzinho e Chíquinho na

partida com o Flamengo, mas agora
resolveu manter mesmo a equipe que
vinha jogando e que alcançou duas vi-
tórias no torneio de Brasília.

— Não temos mais possibilidades
de ganhar a Taça Guanabara — ex-
plicou o técnico — e assim o melhor
é manter o atual time e preparar Jair
e Chíquinho para que voltem em per-
feitas condições no segundo turno,
quando também teremos Carlos Ro-
berto.

O quadro titular que treinará ho-
je às 16 horas e jogará domingo é es-
te: Wendell; Valtencir, Mauro Cruz,
Osmar e Marinho; Nei e Marco Auré-
lio; Puruca, Fischer, Nilson c Dirceu.

MAIOR VELOCIDADE

Jorge Luis e Ferreti serão os dois
reservas do ataque e poderão entrar
durante a partida. Zagalo está que-
rendo formar uma dupla de ataque
com Nilson e Puruca, visando dar ao
time uma velocidade maior, mas essa
experiência ele não deve fazer agora,
deixando para quando já contar com
Jairiznho.

A decisão do técnico é motivada
pela lentidão dc Fischer, o que, a seu
ver,'anula em parte a velocidade de
Nilson. Se Fischer não melhorar, sairá
quando da volta de Jairzinho, ficando
como atacantes de frente Puruca,
Jairzinho e Nilson, todos três de rápi-
do toque de bola.

Palmeiras ainda sem
Dudu e César joga
hoje com São Bento

São Paulo. (Sucursal) —
Ainda desfalcado de Dudu
e César, o Palmeiras én-
frenta o São Bento às 21
horas de hoje, no Pacaem-
bu, numa partida em que
pretende desfazer a má im-
pressão do jogo com o San-
tos, quando empatou de 0
a 0 e deixou sua torcida ir-
ritada a ponto de vaiar a

.equipe no final. O técnico
Osvaldo Brandão quer um
futebol mais objetivo, esta
noite. '

Após o treino realizado
ontem à tarde no Parque
Antártica, Brandão definiu
o time, que começa jogando
com Leão; Eurico, Luis Pe-
reira, Alfredo e Zeca; Edson
e Ademir; Ronaldo, Leivi-
nha, De Rosis e Nei (Edu);
O São Bento, que vem crês-
cendo de produção nas ii 1 ti -
mas partidas, está escalado
com Luis Antônio, Chiru.i
Nei, Clodoaldo e Nelsinho;
Edson e Tales; Cláudio, Ser-
gio, Davi e Tuim. O tinie de

Sorocaba jogará na defesa,
em contra-ataques.
VELOCIDADE

Depois de ganhar o Tro-
féu Ramon Carranza, o Pai-
meiras recuperou seu pres-tígio diante da torcida, querecebeu a delegação cm fes-
tas ho seu regresso da Es-
panha. Mbss, a péssima exi-
bicão do time no jo^o de se-
gunda-feira última, diante
do Santos, deixou os torce-
dores frustrados.

A única dúvida na equipe
o' na ponta esquerda, onde
somente momentos antes
do inicio da partida o técni-
co definirá entre Nei e Edu.
Para o Palmeiras obter a
vitória sem maiores dificul-
dades, torna-se necessário
jogar com mais velocidade,
segundo o treinador, "pois
fatalmente o São Bento se
fechará na defesa, na espe-
rança dc conseguir um cm-
pate, o que será um resulta-
do positivo para a sra equi-
pe."

Time inglês tenta
impedir violência
de seus torcedores

Londres i AP-JB i — a
violência fora dos campos
transformou-se na principal
preocupação dos times in-
glcses. Na semana passada,
o Cardiff City, da segunda
divisão, decidiu recorrer a
uma medida drástica: dis-
tribuir carteiras especiais
de identificação a todos o.s
seus torcedores com menos
de 17 anos.

As carteiras começarão a
ser distribuídas na próxima
semana e, depois de um
certo prazo, ps torcedores
com menos cie 17 anos só
poderão entrar no estádio
do Cardiff se estiverem
acompanhados de um res-
ponsável. Cardiff é uma das
muitas cidades inglesas on-
de a policia foi obrigada a
intervir, nas últimas sema-
nas, para impedir atos de
vandalismo dos torcedores.

A VIOLÊNCIA
EM ESTUDO

O problema da violência
foi examinado há alguns
dias, em Londres, n u m a

reunião especial entre re-
presentantes da federação,
dos clubes, dos jogadores e
dos árbitros. A comissão de
alto nivel estudou, também,
uma proposta para aumen-
tar o peso das medidas to-
madas pelos árbitros dentro
do campo: a eliminação dos
recursos contra as penali-dades impostas a jogadores
expulsos ou advertidos.

A comissão admitiu queos clubes abusam do direito
de recurso, utilizando os
meandros da lei para 'per-
mitir que seus jogadores
participem de partidas Im-
portantes. Foi apresentada
uma proposta pela qual to-
das as faltas e ofensas co-
metidas por um jogador se-
riam registradas e, quandoatingissem um certo nume-
ro, o atleta seria obrigado
a comparecer perante uma
comissão disciplinar espe-
ciai.

Enquanto isso, os jogado-
res procuram atuar mais
diretamente nas resoluções
que lhe dizem respeito.

Comissão aprova o
projeto que altera
composição do CND

Brasília (Sucursal) — O
projeto que altera a compo-
sição do Conselho Nacional
dc Desportos foi aprovado

• ontem na Comissão de Jus-
tica do Senado, surpreen-
dehdo a todos pela'-rapidez
de sua tramitação. O do-
cumento fora apresentado,
na véspera por Cattcte Pi-
nheiro < Arena-Pará).

A matéria, que irá agora
à Comissão de Educação e
Cultura e, em seguida, à vo-
tação no plenário do Sena-
do, acaba com o mandato
por tempo indeterminado
do presidente do CND e es-
tabelece que seus membros,
nomeados pelo Presidente
da República, deverão re-
presentar a.s diversas re-
giòes do pais.

Em seu parecer favorável,
o Senador Helvidio Nunes
(Arena-Piaui) disse que são
três os objetivos principais
do projeto: D estabéiecer,
com relação à duração do
mandato dos membros do
CND, uma situação seme-
lhante à dos Conselhos,Fe-
derais do Educação e Cultu-'
ra: 2) fornecer amparo le-
gal à participação, no Con-
selho, do diretor-geral do
Departamento de Educação
Fisica e Desportos; o 3) fi-
xar, com precisão, o número
inove) de seus membros.

O Conselho Nacional de
Desportos é o órgão de deli-
beração coletiva incumbido
de assessorar, direta e ime-
diatamente, o Ministro da
Educação na área relativa
ao desporto nacional.

DINHEIRO
Cr$ 3.768,00

Para você comprar o que quiser onde quiser
HEMISUL S.A.
CRCPITO. FINANCIAMENTO E INVtSIr.lLííTOS

Centro - Rua do Ouvidor, 87 -#"'i^
Copacabana - Av. N. S. Copacabana, 728 s/loja'"'"'""  Rua Carvalho de Souza, 182 - 3.° andarMadureira

AVENTURAS DA PONTE RI0-NITERÓI
de Margarida Ottoni

A estória fascinante de uma ponte humanizada,
a verdade de braços dados com a fantasia para ale-
gria das crianças. Leitura recomendada em diversas
escolas da Guanabara e do Estado do Rio. Eliardo
França ilustrou.

Nas livrarias e na Editora - 10,00.
Atende-se pelo reembolso e pelos telefones —

228-6752 ou 228-5709.

CONQUISTA - Av. 28 de Setembro, 174 - Rio (GB)
íp

¦CAMPO NEUTRO
José Inácio Werneck

ATO 

segundo tempo de ontem ba-'.teu um vento maldito no timedo América, que entrou em com-
pleta pane técnica depois de uminicio de jogo quase brilhante. Luisinho

fez um, mas perdeu três ou quatro golsfáceis e o time terminou a defender-sevisivelmente assustado dos ataques doMadureira.

ATEM 

sei onde anda no momento1 o senhor João Havelanqe, emsuas constantes revoadas pelomundo do futebol, mas o acon-selhariai para bem de sua própria saúde
física e mental, a abrir logo mão da CBDe se concentrar nos negócios da FIFA,
que prometem ser tempestuosos. Quererdesgastar-se ao mesmo tempo com oCampeonato Nacional de 1975 e a Copado Mundo de 1978 ainda é capaz de olevar à loucura.

Já nem se trata de saber se a Copavai sair ou não, com a resistência doseuropeus ao que consideram instabilida-de política no Prata. Trata-se de sabercomo vai ser ela —- e quando. A Argen-tina, como se sabe, gostaria de realizá-laem setembro, para fugir dos tradicionais
junho e julho — meses de inverno, frioe chuvas (o perigo de neve não pareceser muito grande, pois a Copa será todadisputada de Buenos Aires para o Norte).

Ora, os europeus nem querem ouvir
falar âe tal, pois suas temporadas ini-ciam-se precisamente em agosto/setem-
bro. Os argentinos aventaram então ahipótese de janeiro, mas a receptividade
só foi boa por parte dos países da Euro-
pa Oriental, que têm neste mês o cha-
mado "recesso de inverno", por causa
dos campos gelados. Mas a Alemanha, aInglaterra, a Holanda, a Escócia, a Es-
panha, a Itália e outros da Europa Oci-
dental seguem em frente com seus cam-
peonatos.

Depois, há o problema do número de
participantes — ou melhor, já agora, de
saber quem serão eles. O Sr. Havelange
já desistiu de sua proposta inicial de 24
times e convenceu os europeus a partici-
par de uma Copa de 20 em Buenos Aires
com o argumento de que de outro modo
os organizadores teriam prejuízo — mas
aparentemente em troca da promessa
(ou concordância) em baixar de novo o
número para 16, em 19S2, na Espanha.

A primeira idéia ao se aprovar o nú-
mero de 20 era a de incluir uma quan-tidade maior de países do Terceiro Mun-
do do futebol, mas os europeus, que ti-
veram nove representantes na última
Copa contra quatro da América do Sul,
um da América Central, um da África
e um da Ásia, esperneiam violentamente
contra tal ameaça. Já fizeram mesmo
sentir que exigem pelo menos 10 times
e a possibilidade de mais alguns outros,
graças a um sistema de chaves elimina-
tórias que colocaria por exemplo a Nigé-
ria ou a Coréia do Sul (ou, quem sabe?,
a China de Mao) contra a Tcheco-Eslo-
váquia, a Bélgica ou outro europeu qual-
quer. Em suma, exigem a classificação
por critério técnico e não geográfico. (O
sistema aliás já foi' parcialmente inau-
gurado na Copa deste ano, com a disputa
entre Chile e União Soviética.)

Com o que, fica o senhor Havelange
entre dois fogos. Por um lado, um boico-
te declarado da Europa (que tem 14 dos
IS milhões de jogadores registrados no
mundo e mais de 200 dos 272 mil clubes)
reduzirá a FIFA e a própria Copa a uma
absoluta irrelevaiicia. Por outro, não po-de contrariar os países que o elegeram, o
sustentam e representarão um papel de-
cisivo para sua recondução a um novo
mandato.

O homem tem problemas demais na
Hitzigweg 11 para perder tempo com os
da Rua da Alfândega 70.

DE PRIMEIRA: Muito oportuno o
projeto do Senador Catete Pinhei-
nheiro sobre os mandatos dos
membros do CND. Vê-se que de diversas
áreas, e ao mesmo tempo, começam a
surgir boas idéias sobre a reforma do nos-
so esporte. /// Recebo do leitor Tito Li-
vio Araújo de Oliveira uma carta de pro-testo contra o que considera campanha
de difamação da Confederação Brasileira
de Xadrez contra seu jogador Mequinho.
Tito Lívio admite que Mequinho tenha
um gênio difícil, mas lembra o caso de
Bobby Fischer e lamenta que o Brasil
faça guerra a seu único enxadrista de ca-
tegoria internacional. /// A modéstia jáme impede de citar o número avassala-
dor de cartas que me chegam hipotecan-
do solidariedade no debate em que me vi
envolvido a propósito de Paulo César. As-
sim, quero apenas, e na esperança de en-
cerrar o assunto, lembrar a meu ilustre
adversário que jamais neguei cs atribu-
tos técnicos de Paulo César- sustento
simplesmente a tese de que, por defeitos

, de personalidade, ele jamais pôde coloca-
los efetiva e completamente tanto a ser-
viço dos clubes por onde passou quantoda própria Seleção Brasileira. Outrossim,
se sua simples presença no futebol fran-
cês melhorou esse ao ponto de derrotar
a Polônia, estamos diante de um caso
único de osmose.

CAMPO NEUTRO está diariamente às 8h 30m
na RÁDIO JORNAL DO BRASIL. Sábados e do-
mingos, durante a propaganda eleitoral às
20h 15m.



__. J_M__MJ_JJ^MJ.. ___^.^_M,^MM^a^^^ij^M__jtffa-___u-„ ,.;;^F j^. -^j^i/ y^Fw.w i; -. <.-.;- v. ¦.^s1.;;.; ¦w-^«>>£ixy. '{-'í-v -"-. '._? .?. '¦VF^ .Ü3Ü-itW-^____l?J--^^-LJ^f_&_i?-.*^^3ff^Mfc^ftflpÍfrW^WpftfrW^t^ ^£_^_^_K^$^tef^-S_-fe^_tf_-__€___-_^^-&-^ ^* _^*' ^-'S? _^~V'^ -Jf ^f ¦^'¦J&.^™:*'^' -^^^m«» _p 
TÊÊ^^^^^^J^BÊÊÊ^UÊÍÊIS^B?^^Ê^S^^^^'^^í^\^íi'''-i ''. >.-_f. _- '¦__-'-'¦ " ">A^''^:':"'^>J_íV/i\í,.^i,i_í^,"^^'""íi-^:A#'cWK)_ TWf-W'_fftli ^J*_fJ-_!ta,'--[_-___-fB-i ¦trr_.W^-*ít_t ^.' v __ííí_1,'_',v<__w'%":__.'£¦_¦ ¦f^Tlí.ftHil

-EKJJfWIlBM-- -__-ilWÍit_..._ jfflHlMf.l!---f_Ml-_-S^j^ **S^íÃ»i3pf!; ¦¦ ¦* H ___¦ ii^BWaB8BislJ_M ll§Síí»s|%S.C_x ¦¦ ^.' >">¦>'-'¦<¦¦] ¦~<:r--<;3^f

H^_J&__t^l.^fc^^â^^li^^^i^Bl____Í^^I^PlM •'%! -'«Mfí^^iSP islPfr^^&wJI<!9HSf9H 'l?S£825i*^?^?*&. ¦'^¦•^•-.¦v-^
yffi I_3^*J|(3Sl1L.JWI!' •-•'•• rg-_-P^-í_hftn^SS:.^^I^Kifc^V^s<^-_-____t -.'•'affilt l«--fir_ ___. !-k****vÍ;VÍ«^ iillf^^jfc^^$p> 

^:^^_^^_J_>* 
f^^feil MolM 'ÍSkr§íS...?'''Í.-HvvÍ>" '-'í*

Luisinho não estava em noite de muita sorte, 'mas após a falha de Bráulio (8), na seqüência de um centro de Edu, o artilheiro completou para as rede s. no gol da vitória
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Eram dois, depois foram três,
e agora são quatro vôos semanais da
VARIG para o Japão.

E com muita alegria e entusiasmo
que nós anunciamos mais esta
conquista da Pioneira.

Quatro vezes por semana a VARIG
estabelece a melhor e mais fácil
maneira de ir à terra dò Sol Nascente.

Sem trocar de avião, sem as

cansativas conexões, você voa do Brasil
ao Japão, passando apenas por Lima e
Los Angeles: é o caminho mais rápido.

O quarto vôo semanal da WRIG
para o Japão é mais um laço
estreitando o relacionamento comercial
e cultural que une os dois países.

Vá ao Japão num dos quatro vôos
semanais da VARIG, e pague em até
10 meses, pelo CREDIVARlG.

Consulte seu Agente de Viagens lata/Embratur ou a

VARIG
Voando mais para que todos voem melhor a

O
K
(L

América vence por 1 a 0
e fica próximo da decisão

O América deu ontem à
noite, na preliminar do Ma-
racanã, mais um importai!-
te passo para a provável
decisão do primeiro turno
com o Fluminense: derro-
tou a excelente equipe do
Madureira por 1 a 0, gol
marcado por Luisinho aos
29 minutos da fase inicial.

Nos primeiros 45 minutos
o América esteve melhor,
mas no segundo tempo, com
o avanço de Russo, o Madu-
reira cresceu de produção
e exibiu um futebol de óti-
mo nivel técnico. Antes da
partida, nas cadeiras, houve

o seguinte diálogo entre Cé-
lio de Barros. um dos pre-
paradores físicos do-Flumi-
nense, e Afonsinho. jogador
do Olaria.

O América está bem e
vim ver sua equipe i Célio
de Barros i.

E', mas futebol mesmo
você vai ver o Madureira
mostrar i Afonsinho l.

UM BOM ESPETÁCULO

José Marcai Filho teve
uma arbitragem sem pro-
blemas c o.s times forma-
ram assim: América — Ro-

gério, Orlando, Alex, Geral-
do c Álvaro: Ivo, Brúulio e
Edu (Manoel); Flecha. Lui-
sinho e Gilson Nunes (Mau-
roí. Madureira — Dorival,
Orlando, Valtinho, Hamil-
ton e Celso Alonso; Russo.
Carioca e Paulo César (Car-
linhos i; Zé Dias, Luís Car-
los e Paulo Sérgio.

O Madureira começou o
jogo com excessiva pie-
ocupação defensiva. O Ame-
rica em pouco tempo im-
pós o seu ritmo, atacando
com freqüência, embora só
conseguisse o gol aos 2d mi-
nutos. Edu centrou, Bráulio

falhou no lance e Luisinho
completou para as redes.

No segundo tempo, o pa-
O time, apesar de inferior
tecnicamente, cm nenhum
momento deu chutes a e.s-
mo; as jogadas eram orga-
norama da partida se modi-
ficou inteiramente. O Ma-
dureira' foi mais à frente,
equilibrou as ações e dèu
uma excelente demons-
tração de jogo de conjunto,
nizadas com categoria, da
defesa para o ataque. Com
o resultado de hoje, o Ame-
rica isolou-se na liderança
do Campeonato, com 15
pontos ganhos.

Fia ganha fácil e perde muitos gols
Com dois gols nascidos de

passes de Zico, o Flamengo,
jogando no ataque durante
todo o primeiro tempo, mas
se retraindo até ser vaiado
por sua torcida na fase fi-
nal, derrotou o Campo
Grande por 2 a 0, na parti-
da de fundo da rodada du-
pia de ontem à noite no
Maracanã, que rendeu
Cr$ 65 mil e 74 e foi vista
por um público pagante de
8 mil 674 pessoas.

Rui Rei, aos 39m da etapa
inicial, e Vanderlei, aos 29m
do segundo tempo, fizeram
os gols, ambos aproveitando
boas jogadas de Zico. O
juiz, com atuação apenas
razoável numa partida fácil
de dirigir, pelo bom com-
portamento disciplinar das

duas equipes, foi o Sr. Joel
Cavalcanti, que exibiu o
cartão amarelo duas vezes,
punindo os jogadores Mar-
çal e Edval, do C a m p o
Grande.

ATAQUE
E DESINTERESSE

Os dois times foram os
seguintes: Flamengo — Re-
nato, Vanderlei, Jaime,
Vantuir e Rodrigues Neto;
Liminha e Geraldo; Pauli-
nho, Rui Rei (Edson i, Zico
e Julinho. Campo Grande
— Moacir, Haroldo, Edval,
Paulo César e P é r i c 1 e s
(Paulo Robertoi; Biluca e
Marcos (Tiãot; Neco, Jorge
Luís, Aílton e Marcai.

O Flamengo foi todo ata-

que na primeira parte do
jogo e já aos cinco minutos
perdia um dos muitos gols
que deixou de fazer, quando
Vanderlei chutou por cima
da meta depois de ficar li-
víe diante do goleiro. Aos
15 minutos era Jaime quem
desperdiçava nova oportu-
nidade. mandando a bola
fora ao desviá-la errada-
mente do goleiro do Campo
Grande. Este, aos 35 minu-
tos faria notável defesa,
pondo a córner um ar rema-
te de Zico.

A essa altura o Flamengo
já chutara duas bolas no
travessão, a primeira atra-
vés de Vanderlei e a segun-
da por intermédio de Rodri-
gues Neto. Aos 39 minutos
finalmente o gol, com Rui

Rei concluindo com acerto
um passe que Zico lhe fizera
mesmo caído.

No segundo tempo, o Fia-
mengo parecia completa-
mente desinteressado do jo-
go, permitindo ao Campo
Grande ensaiar alguns ata-
quês. Era no entanto total
a inabilidade do time su-
burbano. que não exigiu se-
quer uma defesa de Renato.

Em contra-ataques, o Fia-
mengo ameaçava esporadi-
camente aumentar a conta-
gem, o que fez aos 29 minu-
tos, com Vanderlei aprovei-
tando novo passe perfeito
de Zico. Dai por diante só
houve desinteresse, do lado
do Flamengo, e conformis-
mo, de parte do Campo
Grande.
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Vanderlei, aproveitando um perfeito passe de Zico, marcou o segundo gol do Flamengo

COLOCAÇÕES
Bangu derrotado por 1 a O
vai se fixar em último

PG PP GP GC

l.o - América 15 17
2.° — Fluminense 14 18
3.° - Vasco 12 -I 13
4.9 - Flamengo 12 14
5.9 - Madureira 10 10
6.9 — Bonsucesso 7
7.9 - Botafogo 9
8.° — São Cristóvão 13 4

Portuguesa 11 2
10.° - Olaria 12 7

Campo Grande .... 10 2
12.» - Bangu 15 3

ARTILHEIROS

4
5

11
8
6
4
7

16
7

13
8_

17

O Bangu firmou-se defi-
nitivamente na última co-
locação do Campeonato Ca-
rioca ao perder mais uma
vez. agora para o.São Cris-
tóvão, por 1 a 0, ontem à
noite em Teixeira de Cas-
tro, numa partida presen-
ciada por 235 pagantes, que
proporcionaram renda de
Cr$ 2 mil e 072.

O jogo foi de fraco nível
técnico, embora as duas
equipes lutassem com todo
empenho para sair do últi-

mo lugar. O gol da vitória
do São Cristóvão foi marca-
do por Badu. aos 19 minu-
tos do segundo tempo.

Geraldino César foi o ár-
bitro e os times formaram
assim: São Cristóvão —
Jair, Nenê, Nélio, Dias e
Milton; Badu e Helvécio;
Zé Paulo, Júlio, Sena e Al-
mir. Bangu — Sane h es,
Chumbinho, L u m u m b a,
Serjão e Hamilton: Gaúcho
e Jaime; Rogério, Sérgio,
Cléber e Djair.

>- Gols

Roberto (Vasco) e luisinho (América)  9

Gil (Fluminense)  8

Zico (Flamengo)  7

PRÓXIMOS JOGOS
Sábado (10.a rodada): América x Olaria (Maracanã, 19hl5m); Fluminense

x Portuguesa (Maracanã, 21hl5m).

Domingo (10a. rodada): Bonsucesso x São Cristóvão (Bariri, 15li30m);

Vasco x Madureira (São Januário, 15ri30m); Bangu x Campo Gran-
de (Conselheiro Galvão. 15h30m) e Flamengo x Botafogo (Maraca-
nã, 17h).
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RENDA PER CAPITA A CORRIDA
PARA ALCANÇAR OS

MIL DÓLARES

m
neo esconde a

sua idade
São 56 anos
andando feliz
por todo este
Grande Rio,
acompanhando
os passos de
homens, mulheres
e crianças.

mas dá

São 56 anos fazendo
exatamente a mesma
coisa, que gostamos
de fazer e não
cansamos de fazer:
vender meias,
exclusivamente meias.

São 56 anos em
excelente boa
forma, praticando
exercícios todos
os dias, sobretudo
o exercício de bem
servir às grandes
marcas de meias e
ao público.

um desconto nesses
seus ^^JP^" anos

f. I No mês de seu aniversário,
para qualquer tipo de meia, seja para

i homem, mulher ouxriança, é isso aí:

S PARES - IOX DE DESCOffltf
M PARES -15/ DE DESCOLO

G PRRES-20: DE DESCOnTO

X:
fe-4

-ãaá

teve os seus pés
a qualquer uma das nossas casas

e as mãos também, para os
cumprimentos que estamos recebendo.

CENTRO - CATETE - COPACABANA - IEBLON - TIJUCA - MÉIER ?
MADUREIRA -.NITERÓI - PETRÓPOLIS - NOVA IGUAÇU p

Entre as perspectivas
salientadas pelo

Presidente
Ernesto Geisel, em

sua introdução
ao II Plano Nacional
de Desenvolvimento,

figura em

primeiro lugar
uma elevação de

mais de 50%
na renda per capita

nacional, que
passaria de 460

dólares anuais para
mais de

mil dólares, em
1979, "caso se

possa dispor de um
mínimo de

normalidade na
situação

internacional".
Por outro lado,

obedecidas as novas
ênfases

econômico-sociais,
o Brasil, além de

tornar-se uma
sociedade industrial

moderna,
exploraria ao

máximo as

potencialidades do
mercado interno,

beneficiando o
conjunto da

população graças a
uma distribuição

de renda
mais equitativa.

CADERNO

—r

JA QUE O MUNDO
VAI MESMO CONTINUAR BARULHENTO,

SALVE AO MENOS A SUA CASA.
CHAME A TAPEÇARIA LÍDER.

Tapetes e cortinas »
afastam o inferno que vive
invadindo sua casa.-E nós
podemos ajudar nessa
tarefa. Nós lhe mandamos
nosso decorador,

Tapeçaria Jfider
Copa -235-3977.235-1683
Botafogo - 266-1882 . 266-6051
Catete - 225-7641 . 225-6900
Leblon - 267-7952 . 227-6167
Tijuca - 268-7644 . 268-5148^
Niterói - 722-0129 . 722-2866

fazemos orçamentos sem
compromisso, concedemos

crédito na hora e damos
descontos de até 10%

nas compras à vista. A paz,
como vê, sai muito barata.

^pjpjiljjjjjk
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SEGUNDO 

a opinião
general izada ãos
e c onomistas moder-
nos, a renda per capi-
ta é um indicador

econômico bastante imper-
feito e relativo, mas em todo
o caso o único capaz de revê-
lar o que seria a renda dos
habitantes ãe um dado país,
admitináo-sè que essa renda
fosse bem distribuída. Trata-,
se de um dado grosso, arit-
mético, que se obtém a partir
da divisão do Produto Nacio-
nal Bruto ãe uma nação pelonúmero de seus habitantes.
Em função dessa precarie-
dade, a renda per capita é
um fator pouco citado nos
trabalhos analíticos mais sé-
rios.

Sua relatividade como
espelho do progresso social e
econômico autônomo de um
povo aparece com mais clare-
za em alguns casos-limite.
Certos países petroleiros ára-
bes, nesse sentido, exibem ín-
dices muito altos de renda
per capita, como o Kuwait,
com 3 mil 860 dólares, o Qua-
tar com 2 mil 370, a Líbia,
com 1 mil 640 dólares (dados
de 1971 fornecidos pelo Ban-
co Mundial). Essa renda au-
mentou enormemente nos
últimos meses; mas a análise
da aplicação ãos petroãólares
indica que boa parte dos
governos beneficiados com a
exportação de petróleo não
tem como aplicar esse di-
nheiro extra em seus pró-
prios países, utilizando-o en-
tão em reinvestimentos de
fundo especulativo no mer-
cado financeiro internado-
nal e em gastos com ar-
mamentos ou em outras
áreas economicamente não
produtivas.

A correlação da renda
per capita com a populaçãotorna mais nítidas outras
distorções. O Quatar, porexemplo, tem apenas 127 mil
habitantes — e o petróleo. As
Bahamas têm 178 mil mas
contam com um turismo fio-rescente e funcionam como
centro financeiro de empre-
sas internacionais — não ad-
mira que possa apresentar
uma renda per capita de
2 mil 400 dólares. Ao con-
trário, países de população
excessiva, como a China e a
índia, mostram em alguns
setores altos índices, princi-
palmente na produção agri-
cola, mas estes • se diluem
.quando distribuídos pela
grande massa da população.

Num quadro mais geral,
verifica-se que o dado demo-
gráfico é importante, para
determinar as possibilidades
de crescimento econômico de
um pais. A esse respeito, o
Brasil está bem colocado —
com grande extensão territo-
rial, de rico potencial, e com
uma população respeitável,
mias adequada, não precisa
contar com o acaso ou certas
conjunturas, como as peque-

nas nações, nem tem que se
superar para alimentar um
número exorbitante ãe
bocas. Afinal, entre os 10 pai-ses mais populosos ão mun-
ão, ocupamos o sexto lugar
em renda per capita, c frenteda China, da Índia, da In-
donésia e do Paquistão (em1970 ainda não desmembra-
do do Bangladesh). Em 1971
tínhamos um índice ãe 460
dólares, enquanto a Indoné-
sia ficava nos SO dólares e a
índia nos 110. Entre os queestavam à nossa frente, con-
tudo, figuravam nações tão
poderosas como os Estados
Unidos (5 mil 160 dólares)
e da União Soviética (mil400 dólares).

De outro lado, o projetoão II PND de ultrapassarmos
a barreira dos mil dólares em
1979 apenas nos igualaria à
Argentina (1 mil e 110 dóla-
res) e à Venezuela (980 dóla-
res em 1970, antes que os
preços do petróleo disparas-
sem) de hoje. Mas, embora a
Argentina dis ponha real-
mente de setores muito
d e senvolvidos (transportes
ferroviários, auto-suficiência
em recursos energéticos),
sua alta renda per capita re-
sulta sobretudo da grandeconcentração urbana na
Granãe Buenos Aires, onde
vivem em torno de 10 mi-
lhões de pessoas, para um
total de 25 milhões no país.Já a Venezuela depende ex-
cessivamente de um só pro-duto ãe exportação — o pe-tróleo — e, numa crise even-
tual, não poâeria recorrer ao
seu mercaão interno rela-
tivamente pequeno paramanter seus níveis ãe renda
e crescimento.

O Brasil teria como van-
tagens, em relação a esses
países, vários fatores: gran-des contingentes populacio-
nais no campo, pólos ur-
banos mais variados, uma
pauta ãe exportação mais di-
versificaãa e, fundamental-
mente, uma população gio-
bal bastante granãe para re-
ciclar sua produção tendo em
vista um vasto mercado in-
terno. A população existe,
trata-se então de incorporar
efetivamente ao sistema pro-
dutivo do país grandes seg-
mentos dessa população que
ainda estão à margem.

E' um problema difícil,
numa economia ãe mercado
e liberal, já que certo grau de
concentração'de renda é in-
dispensável para garantir a
dinamização dos investimen-
tos. Mesmo nos Estados
Unidos, de grande população
e com a maior renda per
capita do mundo, existem,
ainda os pobres — segundo
afirmava o ex-Presidente
Kennedy, havia no início dos
anos 60, 15% da população
americana inscrita, nessa
categoria, o que eqüivalia a
30 milhões de pessoas que

não se beneficiavam ãa prós-
periãade nacional. Nas
nações em desenvolvimento,
a necessidade de manter
uma alta taxa ãe investimen-
tos é um pressuposto mais
necessário ainda.

¦ Difícil assim saber até
que grau pode-se dividir mais
igualitariamente o bolo en-
quanto ele está crescendo. Se
diminui a participação exter-
na — através ãa entrada de
capitais, do comércio exterior— na formação da taxa de
poupança, é preciso supri-la
com uma ativação econômica
das indústrias voltadas paraa fabricação de bens de con-
sumo largamente consumi-
veis dentro do país, dos ele-
troãomêsticos aos alimentos,
dos artigos têxteis aos cal-
çados. A redistribuição de
renda aumentaria a deman-
da ãa população por esses
proãutos. Além disso, a ên-
fase numa nova fase de subs-
tituição ãe importações,
fazendo crescer o papel ãas
indústrias nacionais de bens
ãe capital e desenvolvendo
uma tecnologia própria, re-
presentaria um fator de pesona economia de divisas e con-
sequentemente no aumento
do PNB e ãa renda per capi-
ta.

Essa política, bem dosa-
da, asseguraria um crês-
cimento auto-sustentaáo
menos sujeito às variações ãe
conjuntura no mercado
mundial. Mas, se não for gra-duada cuidadosamente, a
taxa global de investimentos
poderia ver-se reduzida, com
participação menor de seto-
res de renda mais concentra-
da (como a ináústria au-
tomobilistica), importantes
em sua contribuição para o
nivel de poupança.

De qualquer modo, as
projeções indicadas no II
Plano Nacional de Desenvol-
vimento — renda per capita
de mais de mil dólares, em
1979, PIB de mais de 100 mi-
lhões de dólares, em 1977 pa-
ra uma população ãe 120 mi-
lhões ãe habitantes consoli-
daria o país como o oitavo
mercado no mundo ociden-
tal, , "com dimensões de
potência emergente e estru-
tura social substancialmente
melhorada". Cumpridas cer-
tas prioridades para garantir
o progresso acelerado ãa eco-
nomia — uma premissa es-
sencial no processo — o
Governo poderia então con-
centrar-se mais nos novos in-
dicaãores econômicos e soei-
ais que têm sido esboçados
ultimamente como represen-
tativos do verdadeiro bem-
estar de um povo — aqueles
que configuram o, que Sicco
Mansholt, presidente ãa
Comunidade Econômica Eu-
ropéia, chamou de "felicida-
de nacional bruta", talvez re-
dutivel a um vago conceito
de "felicidade per capita."
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CARTAS

SHAKESPEARE
"Na edição do JB de 4. 9.

1974, leio noticia sob o titulo"Luxo Literário", na qual se
informa que a Editora Nova
Fronteira repetirá este ano
o seu lançamento de luxo,
à semelhança do que fez no
ano passado, quando editou
em rica encadernação "os
24 sonetos de Shakespeare."
Qualquer curioso da obra do
poeta inglês sabe que o au-
tor de The Winter's Tale
escreveu nada menos de 154
sonetos, além de aproxima-
damente 47 canções
(songs), insertas em sua
obra dramática, e ainda
cinco poemas longos: Venus
and Adonis, The Rape of
Lucrece, A lio ver' s Com-
plaint, The Passionate PU-
grim e The Phoenix a nd
Turtle, este último compôs-
to de apenas 13 quadras e
cinco tercetos.

Ismael Sura

DRUMMOND

Rio."

"No CADERNO B de 6. 9.
1974 há uma corresponden-
cia que fere, de forma con-
tundente, um dos maiores
escritores brasileiros de ho-
je: Carlos Drummond de
Andrade. Drummond é fi-
gura exponencial de nossa
crônica e poeta dos mais 11-
dos. A sua obra serve até à
Justiça comum, haja vista a
citação de alguns versos de
sua autoria por um advoga-
do, em defesa do místico
Aparecido Jacinto, segundo
noticiário do JORNAL DO
BRASIL de 1. 9. 1974. Os
versos em questão dizem:"O único assunto é Deus/O
único problema é Deus / O
único enigma é Deus / (...)
e o resto é alucinação."

Noel Fernandes Machado
— Rio."

SINFÔNICA

"A propósito da resposta
às matérias "O mais caro
concerto do mundo" (4. 7.
1974) e "O caro e inútil tu-
rismo sinfônico" (1. 9. 1974),
sou de opinião que o autor
das mesmas não pós cm
cheque a qualidade dos nos-

sos instrumentistas. Mas
todos têm, de boa fé, o di-
reito de comparar as exe-
cuções das orquestras mode-
lares que nos têm visitado
(de Viena, da ORTF, de
Amsterdã, Londres, Israel
etc.) ou que ouvimos no ex-
terior, com a prata de casa.

I E por que, sendo bons os
nossos músicos, nossas or-
questras não o são? Porque
sua organização é precária;
duas delas não têm local
próprio para ensaios; por-
que realizam concertos após
sumários ensaios, que às
vezes não passam de sim-
pies leitura; e porque os
músicos, ganhando mal, se
vêem obrigados a "se virar",
tocando em televisão e em
toda sorte de gravações
fonográficas. Eu mesmo,
sem ser regente e sem
desempenhar atuação relê-
vante na vida musical, já
retirei vários instrumentis-
tas de um ensaio da Aida
no Teatro Municipal, para
uma gravação particular,
ali perto, na Odeon. Peca-

, do? Perdão, senhores, tam-
bém estou dentro do sis-
tema. Em conseqüência des-
ses erros em cadeia, e com
a sobrecarga de outros pro-
blemas (transito, por exem-
pio), os instrumentistas
têm reduzido a zero o tem-
po necessário à manutenção
de seu nível técnico. Isso
não é nenhum mistério pa-
ra iniciados. Prive-se os
músicos de trabalharem as
cordas da Orquestra de Is-
rael e em pouco tempo cia
estará tocando mal. A "ver-
satilidade e o talento dos
mus icos brasileiros", tes-
temunhados pelos grandes
regentes que passaram pelo
Brasil, segundo o texto da
nota conjunta da OMB e do
Sindicato dos Músicos Pro-
fissionais, não informa, de
modo algum, as conhecidas
deficiências das nossas or-
questras. Seria o caso de
dizer que os músicos acer-
tam no varejo e erram por
atacado. E eles próprios,
como artistas dotados de
senso critico, são os primei-
ros a reconhecê-lo.

Adhemar Alves da Nobre-
ga — Rio."

As cartas dos leitores
serão publicadas só quando
trouxerem assinatura, nome
completo e legível e ende-
reco. Todos esses dados se-
rão devidamente verificados.

LIVROS Hélio Pólvora

EM TOM DE
OPEREI A

A quem vencer o capitulo inicial de
Pantaleão e as Visitadoras, (*) este novo ro-
mance de Mario Vargas Llosa oferecerá us
seduções de um universo ficcional baseado na
farsa. Hà nele um tom histriônico que não
está propriamente no relato do escritor, na
sua maneira de narrar, mas na montagem
dos acontecimentos, nas situações estapafúr-
dias que se precipitam até o final patético.

Sob esse aspecto, o romance dc Vargas
Llosa, passado no Peru amazônico, principal-
mente na cidade de Iquitos, lembra aquele
Of Cabbages and Kings, dc O. Henry, sobre
um pais qualquer na América Central. Ali O.
Henry esteve foragido, durante algum tem-
po, da justiça jiorte-americana, e colheu ma-
terial para um romance pouco conhecido por
ser a sua obra a de um contista, porém dos
mais saborosos na criação de um mundo de
opcreta.

¦' •;¦•.;.;(

Se O. Henry não se empenha direlamen-
te em fazer graça, escondendo seu riso atrás
dos personagens e da movimentação cênica,
o mesmo acontece a Vargas Llosa. Ele escre-
ve o romance com toda a seriedade. Mas as
situações, de tão grotescas, escapam-lhe ao
domínio e criam por si mesmas a atmosfera
tropicalista. Pantaleão e as Visitadoras po-
de ser comparado a um desses romances da
última fase de Jorge Amado: gostoso, costum-
brista, popular, um tanto vulgar. Mas a ver-
dade é que falta ao escritor peruano a força
criadora do nosso romancista, aquela sua ca-
pacidade de inventar e reinventar em ritmo
galopante de cancioneiro de cordel.

Preocupado em perfilhar técnicas novas
ou pouco utilizadas em ficção, Vargas Llosa
dificulta o acesso ao seu romance. Dá im-
pressão de ter a mão pesada. No entanto, es-
creve com facilida'de e desenvoltura. Não tem
aquela mão de chumbo de Theodore Dreiser.
A monotonia de alguns de seus romances —
por exemplo, A Casa Verde — decorre do seu
interesse por uma composição que se afaste
o mais jiossivel da linearidade. Neste sentido,
o pórtico de Pantaleão e as Visitadoras é um
bom exemplo.

Utiliza Vargas Llosa a simuUaneidade do
tempo romanesco. Frases intercaladas —
construídas em ordem indireta, e que. verti-
das para o português, denotam certa artifi-
cialidade — indicam os diferentes diálogos e
tempos narrativos. O processo é monótono,
mas, através dele, Vargas Llosa consegue, afl-
nal, o seu patchwork. Faz com que o romance
se desenvolva amplamente e, apesar dos tem-
pos superpostos, com uma grande atualidade
cronológica.

.Superada a dificuldade inicial — porque
os personagens lhe são apresentados de cho-
fre, apenas pelos nomes, sem outras indica-
ções indispensáveis a uma ficha de identifl-
cação — o leitor terá, no entanto, o anibien-
te e o tom do relato. O romancista voltará à
mesma técnica em capítulos intermediários,
mas já ai o leitor se apercebeu do seu jogo e
estará em condições de o acompanhar sem
maiores percalços.

Em favor de Vargas Llosa, pode-se dize.r
que neste romance ele tira vantagem da visão
múltipla. O plot é simples: um tenente é con-
vocado por seus superiores, em Lima, a orga-
nizar nos destacamentos do interior, na Ama-
zônia peruana, um serviço de visitadoras, a
fim de preservar as mulheres de família con-
tra a fúria do sexo reprimido de soldados em
gozo de licença. E cumpre a missão com um
denodo e uma seriedade que respondem pelo
aspecto de opereta do romance.

Altamente disciplinado, com uma menla-
lidade rígida que não admite ambivalências
e ambigüidades, Pantoja — o Pantaleão do
titulo — desincumbe-se com um orgulho, um
zelo e uma logística que em nada se coadu-
nam com a natureza pífia ou pícara ãa tare-
fa. Este é o lado visível do romance. Transpa-
rece, sobretudo, nos compenetrados relatórios
de Pantaleão a seus -superiores. Na troca de
correspondência vasada em estilo formal, per-
funetório. Vargas Llosa narra diretamente
e por via indireta. Neste último caso, vale-se
de documentos produzidos pelas personagens.

A técnica do romance narrado através de
cartas não é nova. Balzac, por exemplo, utili-
zou-a. Da mesma forma, o recurso de mis-
turar cartas, documentos diversos e narração
na terceira pessoa do singular também tem
sido aplicado por outros fiecionistas. A novi-
dade maior deste romance áe Vargas Llosa
está no emprego do tempo interior, em opo-
sição ao tempo cronológico. O romance é cons-
truído fragmentariamente, mas com uma li'-
nha de unidade subjacente.

O núcleo ficcional é bombardeado de vá-
rios ângulos, e em cada um de seus fragmen-
tos narrativos ressoa a orquestração do toda.
Romance, sem dúvida, de ampla visão critica,
em que se pretende atingir, por meio da ca-
ricatura intencional, verdades ostensivas de-
mais para serem exprimidas no discurso for-
matizado. A caricatura sempre ressaltou na
ficção a impostura da conduta humana, da
mesma forma que a corrente do realismo fan-
tástico tende, hoje em' dia, a acentuar o ob-
surdo de situações e de fatos que, de tanto nos
ferirem a sensibilidade, tornaram-se banais.

Pantaleão, estrito cumpridor do dever,
não sabe, mas está cavando a própria ruina.
Corrompe e deixa-se corromper. No fim, ema-
ranhado em seu grotesco labirinto, é criador
e vítima de sua criação. O acompanhamento
de sua lenta decomposição física e moral, no
romance, faz transbordar o tema. O localis-
mo assume, então, perspectivas universali-
zantes — aliás, dentro do quadro do moder-
no romance hispano-americano, que se nutre,
com poucas exceções, de uma realidade ime-
diata, para projetar o campo da pesquisa.

(*) Mario Vargas llosa Panlalcío c as Visi-
ladoras. Tradução d» Remy Gorga, filhe.
Editora Nova Fronteira, 1974, 220 páginas,
CrS 33,00.

MÚSICA POPULAR J. R. Tinhorão

DEMÔNIOS DA GAROA CANTAM
HISTÓRIA, E NINGUÉM SABE DE NADA

A formação de conjuntos de
músicos-cantores, na área da canção
popula.-, é um fenômeno da primeira
década do presente século no Brasil.
Ao contrário dos Estados Unidos,
onde desde a Guerra Civil (1861 a
1865) famílias de cantores peraml.'..-
lavam pelas cidades cantando e
tocando, a música urbana brasileira
oscilara sempre entre o som instru-
mental dos conjuntos de choro e o
canto solista dos modinheiros, que
exibiam a voz em serenatas de rua,
ou em festinhas de casa de família.
Foi apenas quando às vésperas da
Primeira Grande Guerra começa-
ram a ..urgir as levas de migrantes
nordestinos, atraídos pelas oportuni-
dades da vida urbana industrial do
Sul, que o estilo de canto à base de
refrão e coro trazido por esses novos
contingentes permitiu a formação
dos primeiros grupos de cantado-
res-instrumentistas.

Tais conjuntos pioneiros d e
cantores urbanos de música popu-
lar, no entanto, dedicavam-se pra-
ticamente apenas ao repertório nor-
destino, o que levava inclusive os
primeiros conjuntos formados poí
cariocas a imitar-lhes o estilo, como
seria o caso de Pixinguinha, Don«a
e Caninha com o seu Grupo do
Caxangá, em 1914.

Foram o disco e o rádio, na pas-
sagem da década de 20 para a de 30
que, permitindo a formação de con-
juntos de estúdio, para acompanhai"
cantores de canções exclusivamente
urbanas, acabaram dando origem ao
mais original agrupamento vocal-
instrumental na área da música ur-
bana: os conjuntos vocais. E foi as-
sim que, a partir do Bando dos Tan-
garás, de Almirante, Noel Rosa, João
de Barro, Henrique Brito, Alvinho e
Homero Dornelas, começou a sur-
gir, em 1929, uma série de con-
juntos vocais, como o Gente do
Morro, de Benedito Lacerda, e o
Bando da Lua, liderado por Aloysio

de Oliveira (e desde logo voltado pa-
ra a imitação de recursos da múòica
norte-americana).

O sucesso desses conjuntos —
que resolviam de saída o problema
da falta de orquestras de estúdio
nas emissoras de rádio e nas fábri-
cas de discos, garantindo o próprio
acompanhamento do canto — pro-"
vocou o aparecimento de uma ver-
dadeira onda de grupos vocais-
instrumentais por todo o Brasil: An-
jos do Inferno em 1934, no Rio;
Demônios da Garoa (fevereiro de
1943) em S. Paulo, e Namorados da
Lua, nesse mesmo ano de 1943, no
Rio; Os Cariocas em 1945 no Rio e,
nesse mesmo ano, os Titulares do
Ritmo em Belo Horizonte; os Garo-
tos da Lua e os Quitandinha Sere-
naders no Rio, em 1946, e ainda
nesse ano os vocal;stas Tropicais em
Fortaleza.

A esses conjuntos a música
popular urbana brasileira ficaria
devendo a original fusão do violão e
cavaquinho, dos velhos conjuntos de
choro, com a percussão que já apa-
recia também nso chamados con-
juntos regionais (ou simplesmente
regionais), aos quais acrescentavam
o canto à base de coro e refrão, her-
dada dos primeiros grupos de canto-
res instrumentistas procedentes da
área do coco nordestino, e onde o ti-
rador de coco era o solista. Isso, é
claro, até que toda a originalidade
de tais formações fosse substituída
pela imitação pura e simples das
vocalizações e acompanhamentos de
conjuntos norte-americanos tipo
Milles Brothers, o que explicaria a
divisão dos conjuntos vocais brasi-
leiros em dois tipos: os que seguiam
a linha brasileira do Bando dos Tan-
garás e da Gente do Morro (e até
certo ponto a dos Anjos do Inferno),
e os que optaram pela alienação
iniciada com o Bando da Lua, con-

tinuada no grupo Os Cariocas e ain-
da sobrevivente em formações
modernas, como a do MPB-4.

Pois é um dos conjuntos vocais
ligados à linha brasileira — e exata-
mente o mais antigo deles, ainda em
atividade, Os Demônios da Garoa, de
1943 — que aparece agora comemo-
randò seus 31 anos num bom disco
das Gravações Chantecler (CMGS-
9081), sob ó título Torre dc Babel —
Os Demônios da Garoa.

Com uma persistência e
uma fidelidade admirável à sua
maneira paulista d e interpretar
músicas de compositores brasileiros,
desde o Trem de Ferro, do cearense
Lauro Maia, a sambas cariocas como
Morro de Santa Teresa, de Herivelto
Martins, ou Mangueira, do baiano
Assis Valente e Zequinha Reis, o con-
junto Os Demônios da Garoa revela
um inesperado vigor, só explicado
talvez pelo casamento do seu ritmo
forte, pessoal e algo primitivo, com
a baixaria decididamente chorística
de um dos seus mais recentes inte-
grantes, o violonista Ventura Rami-
rez, ligado ao grupo desde 1Ü65.

Para quem não se conforma cm
conhecer apenas o que a máquina
da indústria do consumo dirige à
classe A, esse disco de muito boa
capa Torre de Babel — Os Demônios
da Gama chega a ser mesmo indis-
pensável. O único a lamentar, ainda
uma vez, é que a gravadora respon-
sável pelo lançamento não tenha in-
cluído uma pequena história de Os
Demônios da Garoa na contracapa.
Pois se isso aconteceu por falta de
informações sobre a originalidade e
a importância dos conjuntos vocais,
a Chantecler não faça cerimônia: da
próxima vez, use e abuse das infor-
inações que damos nesta coluna.
Sem esquecer de citar o autor, o
JORNAL DO BRASIL, natural-
mente.

MUSICA Ronaldo Miranda

Kagel:
CONCEITOS SEM MÚSICA

Durante o debate que se
seguiu à apresentação d e
Maurício Kagel na vesperal
de terça-feira, na Sala Cecília
Meireles, alguém lhe pergun-
tou o que era Música. A res-
posta foi bem coerente com
as proposições do artista:"Música? Não sei na verdade
o que é. Sei que não é certa-
mente o que se aprende nos
conservatórios."

Essa negação a priori
das bases e instituições em
que se estabeleceu a cultura
musical mostra bem a sua
posição ferozmente crítica
em relação a qualquer es-
pécie de tradição, mas nos
parece um pouco infundada.
Os maiores compositores do
nosso século tiveram sólida
formação musical: Stravins-
ky, Hindemith, B a r t o k ,
Schoenberg e tantos outros
expoentes da música con-
temporanea revolucionaram
embasados em extensa pre-
paração teórica e conhe-
cimento pleno das tradições
que posteriormente negaram
ou reformularam.

Transparece nas apre-
sentações de Kagel o vazio do
elemento musical, mesmo se
considerarmos os ruídos uti-
lizados válidos como fontes
sonoras. O trabalho do com-
positor argentino .radicado
em Colônia situa-se muito
mais no terreno da arte con-
ceitual, expressa através de
elementos cênicos. E' inegá-
vel o seu valor, o conteúdo
crítico de suas obras e a cria-
tividade de suas idéias. Tais
características foram eviden-
ciadas especialmente na peça
cênica Repertoire, apresen-
tada no espetáculo de segun-
da-feira, na qual uma série
de pequenos quadros com
instantâneos d o cotidiano
denotam o humor sarcástico
e o aguçado sentido de obser-
vação de Kagel. Menos cria-
tiva. Táctil para Três não
consegue transmitir a inten-

ção do autor, que era a de ob-
ter um efeito sonoro seme-
lhante às mutações visuais
dos quadros da op art. A
única curiosidade da obra re-
side na seqüência final: dis-
tantes do piano tocado por
Kagel, os dois outros intér-
pretes pegam violões que têm
cada um uma extensa corda
presa aos bordões, e, em dife-
rentes planos (um numa es-
cada, outro numa banqueta)
fazem vibrar as cordas, pro-
duzindo sons graves, propor-
cionais às respectivas distan-
cias.

No programa de terça-
feira, o repertório exigiu lon-
gas esplanações antes de
cada peça, pois, como já dis-
semos, o trabalho de Kagel
se prende indissoluvelmente
a conceitos, que precisam ser
explicados, sem o quê as
obras perdem o sentido. As
peças mais representativas
dessa proposição do autor
foram Sur Scene (para um
ator), que pretende ser uma
análise crítica da vida musi-
cal (relacionamento ent r e
regente, compositor e intér1
prete), e Con Você (para três
atores mudos), que o autor
idealizou para denunciar a
impossibilidade de expressão
dos artistas tchecos.

Altamente intelectuali-
zada e nem sempre espon-
tanea, a arte de Kagel é niti-
damente conceituai. Ele não
está interessado em fazer
música: o que lhe importa é
manifestar cenicamente as
suas intenções críticas, às
vezes sobre a própria música.
Não nos parece muito apro-
priada a maneira como ele
intitulou seus espetáculos:
Novo Teatro Musical e Con-
junto de Música Nova. No
nosso entender, Kagel seria
mais coerente com sua arte
se abolisse a palavra música
do rótulo das suas apresen-
tações.

atrações cia noite
carioca

a escolha certa shows • boates • teatros
• RESTAURANTES • CIRCOS •

MW-IIIIH i !¦¦¦ HOTÉIS • CHURRASCARIAS

RETA FINAt — Sargentelli termina sua curta tempo-
rada na SUCATA sábado próximo. Sucesso absoluto,
numa prova de que o Rei do Ziriguidum continua na
crista da onda. Dia 19, estreará na Sucata o show de
Haroldo Costa, Samba, Coisa & Tal, com Grande Ote-
lo, Mirian Batucada, Djalma Dias e grande elenco.

Anotem essa: o mestre-cantor, Cauby Peixoto, apre-
senta-se, com todo o seu charme, às 4a.-feiras, na
matril do RINCÃO GAÚCHO (Marquês de Valonça,
83 - Tel.: 248-3663) e às 5_.-f.ir_s, no RINCÃO de
Niterói, no Saco de 55o Francisco (Tel.: 711-8181).
Em ambas as casas, música ao vivo e atrações
lous lesnuíts, sem couvert e nem consumação mí-
nima.

MENU A DOMICÍLIO — esta foi a forma objetiva en-
contrada pelo PONTO DE ENCONTRO para facilitar
aos seus clientes a escolha de pratos, dentre os mais
variados, entregues a.domicílio através de seu correio
serviço. Ao fazer o 1,° pedido você recebe, também,
o cardápio. Tels.: 257-7927 e 255-9699.
O que é bom sempre se deslnca. Daí o constante
movimento que se nota na ADEGA DE ÉVORA. Ofo-
rece um ambiente genuinamente lusitano. As deli-
cias de sua cozinha típica unem-se aos fados can*
tados por Maria da Graça que, tcneJo a seu lado
Hiran Trindade e Cláudio Ferreira, nos fax sentir
em Lisboa não saindo do Rio. Rua Santa Clara, 292.
Tel.: 237-4210.

NA BARRA - com maravilhosa vista do mar, atendi-
mento -.cortês e serviço gabaritado, a CANTINA TA-
RANTELLA é o único local da Barra da Tijuca onde o
paladar italiano é encontrado em toda a sua plenitu-
de. Ampio estacionamento. Funciona para almoço e
jantar. Av. Sernambetiba, 850.

No FORNO & FOGÃO, além das opções culinárias
..brasileiras e internacionais da mais alta qualidade,
tvocè ainda tem o talento de Zé Maria ao piano
?£e órgão, tecendo o fundo musical imprescindível
P ao seu jantar ou scotch. O estacionamento é fácil
í e certainement, conta-se sempre com as originais su-

gestões do mailre Modesto. Souia Lima, 48 — Tel.:
SUfUfe;' • . :287,-4212.

PÃO DE CjUEIJO - bem na base do mineiro, feito na
hora, sempre quentinho. Faz parte integrante do subs-
tancial serviço oferecido pelo BRASÃO DA TORRE,
churrascaria de Ipanema. Cuisine cosmopolita, para
todos os/gostos. Funciona a partir das llh. O por-
leiro tem sempre uma vaga para seu carro. Barão
da Torre, 218.
Monsieur Agildo Ribeiro, que ao lado de Rogéria
e Pedrinho Mattar, compõe o trio satírico e versátil
responsável pelo retumbante sucesso do show Mis- ^
to Quente Do Outro Lado, em apresentação no PU-
JOL • com finale marcado para depois dc amanhã.
Produção muito felit dc Alberico Campana. Fácil
estacionamento. Anibal de Mendonça, 36. Tel.:
287-0105.

DE SOL A SOL - eis o que ocorre no ASSYRIUS. Ci£
meca a funcionar às 17h e encerra suas atividades às
5h da madrugada, quando o sol desponta. Dentro
deste horário, os mais diferentes prazeres: shows.
eróticos; gogogilrs; bebidinhas honestas; o máximo.,
em pop music e cozinha de Ia. Rio Branco, 277. -.-

DIFERENTE - é o que Alfeu pena apresenta no novo"
TEATRO RIVAL. CINELÂNDIA MUITO LOUCA recebeu"
novas roupagens dentro deste tipo de entretenimento
musical. Direção de Yang. De 3a. a 6a., 20h e 22h.
Sábado, 18h, 20h e 22h. Domingo, 19h e 21h. Ru»
Álvaro Alvim, 33 - Tel.: 224-7529.
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AtaIde-77
• O Sr. Ausfregésllo de
Ataídc festeja dia 25 pró-
xiino seus 76 anos, aden-
liando vigoroso o septuagé-
simo sétimo. Filho de pai
falecido aos 93 anos e de
mãe que festejou recente-
mente seus 101, o presiden-
te da Academia de Letras
tem motivos de sobra para
acreditar (como acredita)
que vá atingir, rijo como
um jequitibá, a marca dos
140.
• Razões para tantos so-
nhos longevos é que não
lhe faltam. Por exemplo:
AA ignora qual seja a sua
pressão arterial pelo sim-
pies motivo de que há 43
anos não pisa num cônsul-
tório médico, desconheceu-
do os males comuns dos
quais padecem os simples
mortais, tais como dores tlc
dente, cabeça ou ouvido,
nariz entupido, queda de
cabelo, torcicolo, etc.
• E' claro que ninguém
dá esta extraordinária de-
monstração de higidez im-
punemente. Ataíde, que se
orgulha de não ter faltado
nos últimos 24 anos a uma
só das reuniões da Casa de
Machado de Assis, não fu-
ma, não bebe (nem refri-
gerante, só água) e come
de tudo, embora em peque-nas proporções (quase ho-
meopáticas). Para arrema-
tar, o conselho: ter uma
ilha em Itacuruçá para fins
de semana descontraídos,
longe da poluição.

i
ZÓZIMO

QUEM CHEGA
O compositor Michel Legrand

chega hoje ao Elo para uma per-manência de 24 horas. Está hospe-
dado no Leme Palace.

VAIVÉM
, D. Maria do Carmo Nabuco se-

gue amanhã para Paris, onde pas-sa uma temporada de um mês.Lilibeth Monteiro de Carvalho,
operada às pressas de apendicite naClínica Sorocaba, está passandobem.

O Museu de Arte Moderna inau-
gura hoje uma exposição à altura,
de sua importância: Antônio Dias.

FÉRIAS
NO RIO

• No P a r i s Match
desta semana o Rio é
indicado como uma
das cinco cidades de
todo o mundo, onde é
possível passar as fé-rias sem querer ir
embora.

As dicas da revis-
ta fazem menção ao
Beco da Fome, aos
bares que vendem vi-
taminas e sucos de
frutas ("há sempre
um perfume de sam-
ba no ar"), ao Jar-
dim Botânico, à Fio-
resta da Tijuca e às
favelas, "mais violen-
tas que o Harlem há
10 anos."

A visita às praias
e escolas de samba
também são reco-
mendadas, não se es-
quecendo da "psiqui-
atria do pobre": a
macumba: .-'.

v_

DURA LEX .
• Entre as cláusulas da lei (deagosto último) que prorrogou ofuncionamento do Eximbank ame-ricano (o Eximbank, como se sabe,funciona mediante uma lei doCongresso) está uma que proíbe aconcessão de créditos à Turquia até
que fique provado que o Governo
daquele país está realmente empe-
nhado em coibir o tráfico de heroí-na.

CONTRAPONTO
No Rio, o publicitário BillEvans, presidente do Clio Award,

que vem a ser o Oscar da propa-ganda.
Vários telefonemas de leitores

sugerindo que Caca Diegues escolha
a sua Chica da Silva assessorado
por Sargentelli.

O filme ThaVs Entertainment,
produzido, dirigido e montado porJack Hailey Jr. e narrado por BingCrosby, Frank Sinatra e Liza Mi-
nelli, entre outros, estréia no Rio
dia 23 de dezembro. Oscar Ornstein
e Paulo Fucs estão transando umaavant-première beneficente, no Ho-
tel Nacional, com a presença de Li-za Minelli, que muitos dizem que secasará com o jovem Hailey.

ZIGUEZAGUE
O Gávea tem programado paranovembro um campeonato aberto

de golfe com a presença de várias
grandes estrelas internacionais.

Para um jantar muito simpáti-
co, com a presença entre outros dos
casais Drault Ernany Pilho, Luis
César Magalhães e Gastão de Oli-
veira, receberam ontem Maria He-
lena e Emílio Salgado.:

A Air France está adquirindo o
seu 15.° Jumbo, significando um to-
tal de investimentos, só no 747, de
cerca de 500 milhões de dólares.

JOAN BAEZ
POR PERTO

Os empresários brasileiros deshow-lmsiness perdem um tempoenorme quebrando a cabeça à pro-cura de bons cartazes internacio-
nais para apresentar no Rio semreparar que têm bem à mão nomomento Joan Baez.

A cantora inicia hoje uma tem-
porada de uma semana no LunaPark, de Buenos Aires, e como temobrigatoriamente que passar peloRio de regresso aos Estados Uni-dos poderia perfeitamente fazeruma escala mais demorada na ci-dade para pelo menos uni show.Baez, para os leitores de memó-ria fraca, é quem canta magistral-mente a balada do filme Sacco eVanzetti.

JANTAR FECHADO
• Ao contrário do que muita gen-te pensa, a festa de despedidas dosPaternotte de La Vaillée, domingo,
no Black Horse, não é um jantar deadesões. Sua organização está acargo de um grupo de amigos doshomenageados, que relacionaram 60casais. Apenas estes participarãodo jantar, que terá lista na porta.

FILÉ MIGNON
• A Maison de France não foimuito feliz na programação de seu
atual minifestival de filmes inédi-
tos. Ao estabelecer duas sessões pordia, uma as 18 e outra às 21 horas,
escolheu para a primeira precisa-mente os melhores filmes, como La
Femme Blanche, Les Chinois à Pa-
ris, etc, privando os homens de
bem, ou seja, aqueles que traba-
lham além das seis da tarde, de as-
sistir ao filé mignon do programa.

PONTO FINAL
Claudia Ruspoli e Bernardo

Gouthier eram as figuras centrais
do jantar oferecido anteontem porNoêmia e Leopoldo di Mottola.

O grupo juvenil da Wizo pro-move hoje no auditório do Ibam
uma sessão de curta-metragens so-
bre Israel.

Vera Armanino, de regresso a
Genebra, despede-se amanhã das
amigas no chá que oferece sua
mãe, Sra. Célia Leite Garcia.

Iolanda e Cesário Silveira ho-
menageiam hoje um grupo de em-
presários franceses com um jantar.De volta da Europa o Sr. Car-
los Alberto de Andrade Pinto.

Em dia com o mundo
Roberto Rossellini iniciará

em breve as filmagens de O Mes-
sias: "eu me aproximarei de
Cristo com olhos de homem; não
será uma obra apologética."

E' voz corrente nos círculos
militares espanhóis que o Gene-
ralíssimo Franco . nomeará o
Príncipe Juan Carlos Rei de Es-
panha a 1? de outubro.

Semana passada, Françoise
Giroud, Secretária de Estado pa-ia Assuntos Femininos na Fran-
ça, fez um pronunciamento na
TV incitando as mulheres a não
seguir a moda, por medidas de
economia. Até agora, não se re-
gistrou nenhuma baixa nas ven-
das das grandes lojas francesas.

Um laboratório escocês acabadc descobrir porque nunca se

conseguiu fazer um bom scotch
fora das terras escocesas. Depois
de isolar 200 elementos químicosdiferentes na composição da be-
bida, os cientistas chegaram à
chave do mistério. Que está sen-
do guardado de maneira sigilosa
como segredo de Estado.

Johnny Mathis está gravan-do um show para a TV francesa
onde, entre outras músicas, can-
tara a Ave Maria de Schubert,
em latim.

Na agenda do Ministro fran-
cês Jean Sauvagnargues, que se-
gue em outubro para Nova lor-
que: acertar os ponteiros do en-
contro entre os Presidentes Ford
e Giscard d'Estaing, marcado
em principio para o fim de ou-
tubro e início de novembro. l:

Desinformação
• A seção esportiva do
France-Soir de anteontem
conseguiu um verdadeiro
prodígio em matéria de in-
formação. Sob o titulo "200
mil italianos de cabeça
baixa: Peterson derrotou as
Ferrari", comenta a corri-
da de Fórmula-1 de ão-
mingo em quatro colunas,
dedicando-lhe 121 linhas,
sem fazer a mais leve men-
ção a Emerson Fittipaldi.
Para o FS, a corrida sim-
plesmente não teve segundo
colocado. Que diabo, nem
só de Paulo César vive o es-
porte brasileiro.
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IAUREN HUTTON

Modelo 74
• Capa do Vogue, News-
week e Paris Match, Lan-
ren Hutton, 29 anos, é o mo-
delo 74: um look natural
aliado a um certo senso de
humor. Segundo o fotógrafo
Richard Avedon, seu rosto
é uma sucessão de irregulá-
ridades e defeitos: "Ela c
um pouco vesga, o nariz é
meio batatudo e os dentes
da frente são separados de-
mais. Em suma, ela não tem
nada de excepcional. Mas éfantástica, é a modelo do
momento".

Ganhando atualmente
400 mil dólares para fazer a
publicidade da Revlon, Láu-ren teve o começo duro
dos desconhecidos. Foi bun-ny do Playboy Club de No-
va Iorque, passou fome, e as
primeiras poses de modele
foram difíceis: "eu chorava
e sentia dores por todo o
corpo".

Hoje a America está se-
duzida por ela (é o protóti-
po da norte-americana) e
Lauren vive com Bob Willi-
amson, um bem sucedido
aspone de Wall Street, em
Greemvich Villagc. Já fez
quatro filmes, entre os quaisThe Gambler.

O GRANDE FESTIVAL
O diretor do Teatro Flávio Rangel

está com passagem marcada, dia 21
próximo, para Londres. Missão: con-
vídar Sir Lawrence Olivier para vir aoBrasil participar do Festival Interna-
cional das Artes Vivas que o Teatro
Manchete promoverá em 1976.

Os primeiros contatos no sentido
de trazer Sir Lawrence ao Brasil fo-ram feitos recentemente, durante a
visita ao Rio da Princesa Alexandra,
que se dispôs a interferir pessoalmen-te junto ao ator para que esle aceite.

Flávio, que leva como encomenda

uma dúzia ãe mangas, presente ão Sr.
Adolfo Bloch a Alexandra, provável-mente se verá na curiosa contingên-
cia de ler que bater às portas do Bu-
ckingham Palace sobraçando um pro-saico embrulho de frutas.
• Dos planos do metteur-en-scène
para o festival constam também Pe-
ler Brook, Jean-Louis Barrault, Ro-
ger Planchon e Franco Zefirelli, quecompareceria com um espetáculo ita-liano. O que significa que sua viagem
compreenderá escalas também emParis (talvez Lyon) e Roma.

Ostentação
nacional

Acaba de ser batido noRio, mas por um casal, pau-lista, o recorde nacional da
ostentação.

O casal em questão, no-
vos-ricos notórios, convida-
ram. dois amigos, lambam
um casal, para uma noita-
da carioca. Telefonaram de
São Paulo antecipadamente
para um restaurante ãe
Copac abana, reservaram
mesa, fretaram um jaünho,vieram para o Rio, deixa-
ram o avião esperando noaeroporto, jantaram à tripa
jorra, degustaram vinhos
franceses, champã e, exci-tados da vinhaça, chaco-
teando e achando a vida
boa, regressaram à sua ci-dade.
• Preço total da brinca-
deira: CrS 25 mil (ou 3 600dólares).

As divisas
da ASTA

A Embratur anda oti-
mista quanto ao total dedivisas que os delegados es-
trangeiros à reunião da AS-TA — 4 mil, metade dos
quais com as mulheres —
despejarão no Rio durante asua permanência aqui.

Estimando-se, entre
hospedagem, compras etc,
uma média de 50 dólares
por pessoa, os G mil visitará-
tes, entre delegados e mu-
lheres, gastarão durante os
seis dias do congresso 1 mi-
lhão e 800 mil dólares.

O cálculo é feilo por bai-
xo, pois muitos virão dias
antes do início da reunião eoutros deixarão o Rio depois
de seu termino, o que apro-
ximará a injeção de dólares
da casa dos 2 milhões e 500
mil.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

MANEQUINS 48-56

EXTRA BOUTIQUE
COLEÇÃO PRIMAVERA

Modelos Exclusivos
R. Santa Clara, 33 sala 1204/1206

Tel.: 255-0638

JL Material para pintura: Teias, tintas,
pincéis e cavaletes. Argila e esmalte'
para cerâmica. Resina de Poliéster. Acrí-
lico em chapas e retalhos.

Rua Siqueira Campos 96-B — Copacabana

INGLÊS

CURSO LONDON
INGLÊS AOS SÁBADOS

MANHÃ E TARDE
R.Catete 310 Tel. 225-6364

TAPETES - PASSADEIRAS
M2 28,00

Orçamento s/compromisso - diretamente
da fábrica

SUMARÉ - R. BTA. RIBEIRO, 228

H
INGLÊS

I Não porca mais tempo!
Aproveite o início do

novas turmas
em

setembro.
largo do Aíachodo, 29/5.°

{Galeria Condor)

O sorriso de uma
criança aguarda a sua
ajuda.

Colabore com a
CAMPANHA NACIONAL

DA CRIANÇA
Av. Frenklin Roosevelt, 23 —

A.° and. — Tel. 232-7866

!' ""HVJWtUMHMtll

1 AGAESSE ANUNCIA A
(QUEIMA DA GORDURINHA.

Com a CINTA TÉRMICA AGAESSE, você não precisamais daquela ginástica cansativa para emagrecer
na parte do corpo que deseja. Basta usá-la 10 mi- \
nutos por dia para acabar com a gordurinha tão 1
incômoda e deselegante.

Ideal ainda para eliminar dores reumáticas, %' l
celuhte, cansaço muscular, eólicas menstruais Wí Ie dores na coluna f» |

Tamanho único • Ajustável a qualquer parte tio jj
corpo • Unissex. |

PREÇO: APENAS 115,00 ..4 1
AGAESSE 'sfWi I
Demonstrações e vendas: %ê$M 1
Av. 13 de Maio, 23 - gr. 426 - Tel.: 232-6316 A:: f
Av. Copacabana, 599 - sala 405 - Tel.: 256-1999. -J

'¦* rT^míé. ÃySÈll. W
Pedidos pelo reembolso: Cx. Postal 15.190 - lapa - GB
(Basta escrever. O pagamento é só no ato da entrega)

Favor remeter Cinta(s) Agaesse D 110 volts D 220 volts
Nome

QHfTIEílSnE tem o Módulo que resolve
o problema de Espaço

•i»

xm.

Se o seu problema é Es-
paço, o Módulo da Di-
mensão é a solução.
Venha conhecer o maior
show de bom gosto e de
racionalização em deco-
rações de interiores.
E conheça também o
CREDIMENSÃ0.

LUíTIElISiU] "COMPRANDO À VISTA DESCONTO
DE 30% ABAIXO DA TABELA. À PRAZO, PELO
CREDIMENSÃ0, DESCONTOS DE ATÉ 20%"
Rua São Luiz Gonzaga, 452 - Tel. 248-5008
São Cristóvão - Estacionamento próprio.Aberto até as 22 horas. Sábados até 18 horas"

GARGANTILHAS, ANÉIS, ^^^^^^^^^^^^Ü^^MMHSsOs^^^^^^^^I^H
H PULSEIRAS. CORDÕES, ^^^^^^^^^^^*mm^^j*^^*^ja^^^^^^^^^^^m
B' CAMAFEUS. BRINCOS. IB I

PIERRE CARDIN WSfM ü(©91lr e r i a o ¦=)))[í^mifíSmin^mfíMÍíu^^fíUm alta classe esta nc BBBBB^^ÉSS^|||||||||||tiS{ii?sMllllillllllBBBBBBBBl

atwwi leuoano
GMHDCiawo
IMVCRMO

SINM
O GOSTO
DO BOM
GOSTO.

Grande promoção
de importados

vinhos whiskies

«fe» LIDADOR
V- J Rua da Assembléia

Móveis brasileiros de época e móveis france-
ses - imagens barrocas - grande coleção dc
tapetes persas - piratarias inglesa (Jorge I. II e
lll), portuguesa e brasileira - peças imperiais -
porcelanas Companhia das índias. Kiang-Si.
Ming e Tang - quadros de várias épocas.

. INÍCIO: 16 DE SETEMBRO
EXPOSIÇÃO: 14 e 15 de setembro - 17:00 às 22:00 horas

rjwcio dos leilões
Rua Voluntários da Pátria. n?204

FinuncKimehlò:
BANCO MERCANTIL DE MINAS CiliK AIS

BANCO REAL

decoração
Banheiro
Cozinha-

Projetamos e executamos
todo serviço

Orçamento sem
compromisso

•

-i R Marire Barros'840
E Loja C-Tel 264-4773
^ L0SA0A t CtA. LTDA.

| End _'  
j
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M0NTTORNASSE I
I agora solisticando também I

\ Z. NORTE l

• • • •
enfim

a
solução

ORÇAMENTO
GRÁTIS •

FINANCIAMENTO •EM 24 MESES
Esqueça os pincéis,tintas,o.s
transtornos, cheiroe a sujeira*- que a pintura acarreta.

PAPEL acrílico decora
_ VULCATEX MURAL ••VULCAPISO

fCARPET MULTIPISO

#COSMOPISO
ç Revestilar Decorações •
• moster pisos J

É SÓ LIGAR
221-1809
252-7127
222-9054

Rua Augusto Severo 25S

• • • •
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GRUPO MAONQ-INFANTIL

EM 

Medicina são conhecidos como
materno-infantis e representam

quase 70% da população brasi-
leira. Lactentes, pré-escolares, escolares,
adolescentes e mulheres férteis são incluí-
dos neste grupo que, por ser tão significati-
vo estatisticamente, está sendo olhado pelas
autoridades da saúde com particular aten- •

ção. A Coordenação do Programa de Saúde
Materno-lnfantil, apesar de existir há qua-
tro anos, só agora inicia, efetivamente, a
sua atuação. Como medida preliminar reu-
niu-se em Garanhuns, Pernambuco, para
discutir os problemas que afligem este gru-
po de faixas etárias tão díspares, mas que
mantêm, pelas suas precárias condições de
saúde, uma triste unidade na doença.
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Em Pernambuco,
a infância

de mn plano
Pernambuco foi o primeiro Es-

tado do Brasil a apresentar o pro-
grama de saúde materno-infantil à
CPMI. O trabalho, desenvolvido an-
tes de forma empírica e sem um sis-
tema adequado, caminha agora para
a integração entre diversos órgãos,
e conta inclusive com tuna experièn-
cia-piloto, no bairro da Encruzilha-
da em Recife, que possuí 263 mil ha-
bitantes.

Com a delegação de funções,
bem planejadas t ação coordenada
de assistência a população ntater-
no-infantil, o centro sanitário do
bairro atendeu nos primeiros quatro
meses de 1973, 1883 gestantes, nú-
mero que elevou-se para 5 875, em
igual período deste ano, com prati-
camente os mesmos recursos hiima-
nos.

— O que Importa, dizem os
coordenadores locais do programa— Drs. Dalcl Menezes e Roberto
Nunes — é a melhoria do atendi-
mento, para maior produção, no ml-
nimo de tempo. Melhoramos a qua-
lidade dos serviços e a demanda,
consequentemente, aumentou.

Também Caruaru (Agreste), Pe-
trolina (Sertão) e Palmares (Zona
da Mata), já vêm sendo pesquisadas,
para que os serviços de atendimen-
to, nas três áreas, se desenvolvam
de forma integrada. Em Petrollna,
por exemplo, já "estão previstos 47
leitos pediátricos novos, e em Ca-
ruaru estudamos uma forma de in-
tegrar melhor seus hospitais."

Com 80% das cidades sem sa-
neamento nem serviços de abasteci-
mento de água, e tratamento técni-
co de lixo e rede de esgotos apenas
no Recife, a situação sanitária do
Estado, se mostra realmente defici-
tária: 50% das demandas de cônsul-
tas e 9% das altas hospitalares são
representadas por doenças infeccio-
sas e parasitárias.

Cerca de 40% dos nascimentos
. do Estado ocorrem no Recife, sendo
que 75% destes acontecem em hos-
pitais, 22% em domicílios, e 3% em
locais não informados. A desnutri-
ção é comum ã infância — em qual-
quer área do Estado — e as doenças
transmissíveis são responsáveis por
36,1% dos óbitos encontrados na
população infantil. Já 66% dos
óbitos verificados em crianças de 28
dias, decorrem de causas perinatais.

A Secretaria de Saúde pretende
proporcionai assistência médica ao
grupo materno-infantil, através de
atividades como a consulta médica,
a hospitalização e a visita domicl-
liar, aumentando assim a oferta de
serviços, de forma gradativa, para
atender ã demanda não satisfeita.

Já começaram a ser promovidas
a redistribuirão de recursos críticos,
a reorganização da assistência e a
melhoria dos rendimentos. Está pre-
visto, por exemplo, que nas ativi-
dades de hospitalização as "altas se
elevarão de 159 mil e 300 em 1974,
para 234 mil em 1977", o que cor-
responde a uma cobertura de 9,1%
e 12,4%.

As consultas médicas aumenta-
rão de 518 mil e 600 para 1 milhão
77 mil e 900 no mesmo período, e
as visitas domiciliares passarão de 5
mil e 100 para 45 mil e 500. O pro-
grama dá ênfase especial ã recupe-
ração nutricional.- que é um dos
pontos críticos do problema.
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Há 0,7% de um
leito para mil
crianças, além

de "ausência

quase absoluta
de programas

e coordenação
das unidades
de prestação
de serviços"
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A densidade demográfica
do Brasil é de 11,6 habitan-
tes por quilômetro quadra-
do, com Índice de urbani-
zação estimado em 56%. Dâ
população total, cerca de
69,58% pertencem ao grupo
chamado materno-infantil
(lactantes, pré-escolares, es-
colares, adolescentes e mu-
lheres férteis de 19 a 49
anos), o que representa
parcela ponderável na
ocupação do pais.

Seguramente, 50% do ob-
tuário geral é proveniente
dè pessoas desse grupo. Por
esse motivo, a faixa é ob-
jeto prioritário dos progra-
mas de saúde do Governo,
pois as condições biopsicos-
sociais desses habitantes, os
tornam mais vulneráveis
aos riscos de doença e de
morte. A meta é dar aten-
dimento a 60% da popula-
ção de gestantes e a crian-
ças menores de quatro anos

assim como a 70% da de
idade inferior a um ano —
para atingir a redução de
mortalidade materna (em
40%) e infantil (em 50%).

Isso no entanto, talvez só
seja possível no final da
década. — conforme prevê
a Coordenação do Progra-
ma de Saúde Materno-in-
fantil (CPMI) — quando o
Brasil terá um quadro de
102 mil médicos. No mo-
mento, dada a deficiência
de recursos humanos exis-
tentes no setor, o trabalho
se inicia com a ação coor-
denada de diversos órgãos

interministeriais e ex-
tra-setoriais.

PREOCUPAÇÃO
COORDENADA

O Ministério da Saúde
instituiu a CPMI em maio
de 19 7 0, mas só agora
o programa começa a
tomar forma. "Sua finali-
dade é planejar, orientar,
controlar, executar eventu-
almente e supervisionar em
todo, o território nacional,
as atividades de proteção à
maternidade, i nf anciã e
adolescência", e abrange
portanto: gestantes, puer-
pério, nutrizes, recém-
nascidos, escolares e adoles-
centes.

A Coordenadora da CPMI
Dra. Dalva Sayeg — não

admite que o sistema seja
considerado paternalista Tá
que os recursos disponíveis
só são liberados para as.se-
cretarias de saúde e demais
entidades de trabalho"depois que fique compro-
vada a execução de 70% do
programa estadual, apro-
vado anteriormente pelo
Ministério da Saúde. "O
serviço exige conhecimento
de situação local, para o
planejamento adequado dos
programas regionais, atua-
ção multidisciplinar das
equipes e ainda a partici-
pação consciente e ativa da
comunidade.

Não foi outra a razão pe-
Ia qual foram escolhidas

doença
LETÍCIA LINS e NATANAEL GUEDES (fotos) / da Sucursal de Recife

quatro áreas do pais para
a realização de seminários
regionais, onde as autori-
dades sanitárias apresen-
tam o diagnóstico da situa-
ção de seus Estados. O pri-
meiro encontro realizou-se
e m Garanhuns, Pernam-
buco, reunindo delegados de
todo o Nordeste. A região
foi escolhida como sede des-
te primeiro encontro pelas
estatísticas alarmantes que
resistem à s modificações
econômicas do Nordeste. (A
taxa de óbitos infantis na
área é de 51.20%, bastante
superior à taxa nacional
37,97%).

RECURSOS
INTEGRADOS

Os recursos disponíveis
para a CPMI. em 1974, são
da ordem de Cr$ 60 milhões
— no ano passado foram
somente de Cr$ 5 milhões.
A região mais beneficiada
(por que a mais necessita-
da) é o Nordeste, que pode-
rá receber este ano Cr$ 26
milhões 963 mil e 160, caso
os projetos apresentados
pelas Secretarias de Saúde
dos Estados sejam todos
aprovados.

A região Sudeste deverá
receber Cr$ 19 milhões 341
mil e 416, sendo que a re-
gião Norte terá menores
recursos orçamentários:
CrS 2 milhões 476 mil e 200,
embora a taxa de natali-
dade do Amazonas e do Pa-
rá seja das maiores do Bra-
sil (38,25% em cada Estar
do), sendo superada apenas
pelo Ceará, Paraíba, Ala-
goas e Rio Grande do Nor-
te (cada um com 38,71%).

O tipo de educação que se
pretende desenvolver, "visa
sobretudo a um desper-
t?r de consciência voltado
paro a saúde, como fator de
ptomoção social, salientan-
do-se a Importância da
família, na sua,consecução.
Será, enfim, o resultado da
soma dos recursos, esforços,
experiências, entrosamento
c ação." Apesar da luta pela
uniformidade no desenvol-
vimento do programa, os
seminários regionais com-
provam a flexibilidade a
que ele está sujeito. "A sua
eficácia depende das carac-
teristicas e reais necessida-
des de cada região."

PARTICIPANTES
AFINADOS

Devido à deficiência de
recursos humanos no setor
sanitário, a CPMI está pro-
movendo o entrosamento
de órgãos diversos, p ar a
desencadear uma ação inte-
grada, com todo apoio do
Ministério da Saúde.

um dos grupos de traba-
lho do Seminário realizado
em Garanhuns chegou a
propor ao Ministério da
Saúde e ao do Plane.iamen-
to, que as duas entidades
mantenham gestões junto
ao Tribunal de Contas da

União, e à Secretaria de As-
sistència Rural dos Estados
e Municípios fSAREM), a
fim de que seja "aplicada
de modo específico, 50% da
parcela do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e
Municípios, destinada a o
Materno-lnfantil, dentro
das normas de utilização da
CPMI".

Uma das integrantes des-
ta equipe, a Deputada Araci
de Souza (Arena — PE),
disse que a medida "é ób-
via, porque o país precisa
partir para a conscientiza-
ção de uma reforma social,
o que só pode ser feito atra-
vés de um programa como
o Materno-lnfantil."

Para chegar aos objetivos
estabelecidos pela CPMI, se
salienta a forma sistema-
tica do trabalho, com calen-
dários (e devido controle)
em relação às crianças e
mães. Serão desencadea-
dos serviços de assistência
pré-nupcial e pré-natal, em
c o nsultórios ginecológicos,
materriidades e até mesmo
em ambulatórios; assim
como atenção à higiene in-
fantil em unidades pédiátri-
cas (ou até em hospitais
não especializados).

As creches, escolas mater-
nais e jardins-de-infancia
estarão sempre sob a super-
visão, e os clubes recrea-
tivos — principalmente os
de mães — receberão aten-
ções especiais, como já vem
acontecendo, de forma mais
ou menos organizada, no
Rio Grande do Norte, onde
se controla a saúde das ges-
tantes, inclusive através do
fornecimento d e alimen-
tação ou de roupas para os
recém-nascidos.

CONJUNTO
DE PROBLEMAS

. Segundo relatórios apre-
sentados no Encontro de
Garanhuns, a situação da
saúde materno-infantil no
Brasil apresenta graves
problemas, em função das
deficiências nos setores de
nutrição, saneamento básico
(dos 3 mil e 950 municípios
brasileiros, 62,1% não pos-
suem abastecimento de
água e 82,5% não possuíam
esgotos em 1970). A estas
deficiências agregam-se a
falta de atendimento nacio-
nal à pré-natalldade, ao
parto, ao puerpério e à in-
fancia e a irregularidade
nas informações estatisti-
cas. A incidência e preva-
lència das doenças trans-
missivels se tornam epidê-
micas pelo baixo nivel só-
cio-econômico e cultural das
populações, o que provoca
ainda a reduzida procura
de serviços de caráter pre-
ventivo.

, O grupo materno-infantil
representa 69,58% da popu-
lação total do Brasil, com
uma taxa de mortalidade
de 50% em relação à geral.
A proporção de óbitos de
menores de um ano varia

de 32,3 — em Aracaju a
263,5 por grupo de mil ha-
bitantes no Recife, sendo
que a proporção verificada
na faixa etária de um a
quatro anos varia de 10,5 a
64,5 por grupos idênticos
em quantidade.

E' constatada ainda gran-
de predominância de óbitos
por causas evitãveis: com-
plicações de gravidez, parto,
puerpério e aborto, sendo
que o percentual com refe-
rência a este último- é
maior entre as jovens. ¦

INFRA-ESTRUTURA
DESARTICULADA :

Relativo à assistência
hospitalar, pára-hospitálar
e médico-sanitária, a CPMI
concluiu que há uma inade-
quada distribuição geogrã-
fica e populacional e que
o número de leitos para
cada habitante é limitado
(3,6 para mil pessoas- e
84.75% dos 3 mil e 830 hos-
pitais do país são mantidos
por entidades particufarés).

O número de leitos infàn-
tis é de 244 mil 621, ou seja,
0.7 para mil crianças, cons-
tatando-se também a
inexistência da integração
ambulatório-hospital-com u-
nidade. Além da ausência
quase absoluta de progra-
mas de coordenação 'das
unidades de prestação.' de
serviços, a utilização .do
equipamento e as instala-
ções disponíveis precárias.

Até 1970, os serviços ofici-
ais tinham 4 mil 157 unida-
des sanitárias das quais',431
se dedicavam às atividades
pré-natais, e 1 mil 447 à-as-
sistència à infância.

Já em relação aos recur-
sos humanos atuais, . o s
números não são nada- com-
pensadores, e só a Integra-
ção de diversos órgãos* —
com reunião de esforços
bem planejados — poderá
realmente deixar um saldo
positivo. As últimas estatis-
ticas demonstram que o
pais conta com 54 mil e 98
médicos, dos quais 4 mil-890
são pediatras (ou seja 0.9
médicos para cada grupo de
10 mil pessoas de zero a 19
anos).

Há também uma inversão
entre a proporção médico-
enfermeiro (seis médicos
para cada profissional; de
enfermagem). E apenas
12% do total de médicos se
dirige ao grupo materno-
infantil (que é de 69,5%-em
relação à população geral).
A equipe de enfermagem
conta atualmente cóm7 93
mil, e 353 pessoas, mas
apenas 2 mil e 381 são par-
teiras. E o número de visi-
tadores sanitários é.dp 1
mil 931. - •

As previsões do Depar-
tamento de Recursos Hu-
manos do Ministério da.Sa-
úde são otimistas: atéojfim
da década, o número atual
de médicos será dobrado.
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A linha futurista, da qual
Pierre Cardin não se afasta,
se manifesta nesse
macacão ãe couro negro com
aplicações contrastantes

f OS
HOMENS
AGRESSIVOS
DE
PIERRE
CARDIN

Paris (Via Varig) — Pierre Cardin se propôs
a deixar o homem livre, como a maioria

dos grandes costureiros fez nesta ,
estação para as mulheres. Ele criou uma

"linha flutuante", como ele a chamou.
¦ O que quer dizer "afastado do corpo,

deixando os movimentos livres
e fáceis. É uma linha que se opõe

à linha tubo."
O resultado é evidentemente menos

espetacular do que o conseguido
nas coleções femininas, cheias de franzidos

e cortes enviesados. Nas roupas

masculinas as vestes são mais curtas, de

golas largas e ombros naturais.

As pantalonas têm pences que partem do

cós e pernas largas e dançantes.
Para os mantos, amplitude exagerada. As

gravatas-borboleta substituem quase
sempre as gravatas comuns.

E as camisas e pulôveres não são
mais ajustados ao corpo.

Em contrapartida, os trajes de
fim de semana e as roupas esportivas

seguem uma linha mutável segundo
as estações mas procuram adaptar-se o

mais possível ao uso que lhes é destinado.
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as cavas amvlas.as capas amplas,
tipo pelerine, qife

terminam em ponta
e possuem golas ultralargas

O paletó tradicional
tem bolsos maiores e a
veste 75 abstém-se de
abotoamento e é amarrada
na cintura por uma faixa frouxa

Carlos
Driimmoiid
de Andrade

A CORRENTE
DA SORTE

III - A TAREFA POSTA EM QUESTÃO
Tf T sonhou. No sonho apareceu-lhe
m~i nada menos que frei Pantaleão

JL-J das Mercês, indigitaão promotor
ãa corrente da sorte que passa-

ra a ocupar o tempo integral e a mente
idem ãe João Brandão. Tinha à direita,
como assessor, um anjo moreno, e em tor-
no ãe sua cabeça via-se o discreto res-
plenâor ãe terceiro grau que assinala os
santos mais humildes. Pantaleão falou
com doçura:

— Meu filho, não percebeste que esse
papel, vinão aparentemente ãe tão longe,
âeve ter sido fabricado aí mesmo nessa
ciãaãe buliçosa que é o Rio ãe Janeiro,
amante ãe burlas, e peca pela mentira
inicial? Não sou missionário em África,
nem nunca fui. Minha vida prestante se
passou no século XVII, toda ela no inte-
rior ão Mosteiro ãe Tibães, em que en-
trei como noviço em 1620. Fui monge-
carpinteiro e jamais pretenái conduzir as
almas ao caminho da riqueza material. A
circular é falsa, meu João, e farás bem em
rasgá-la, porque traz consigo o germe da
perversão ãos costumes e ão desvario ãa
alma cristã.

João objetou-lhe que onâe lera frei
Pantaleão das Mercês talvez estivesse es-
crito inicialmente Nei Pontes ãe Leon
Garcez, e tuáo não passasse âe ãistração
de maus copistas. Certamente, o papel
vinha do Rio, mas sua fonte longínqua
podia muito bem ser a Suazilanãia como
qualquer ponto ãa Terra. Quanto ao fato
ãe prometer regalos materiais, uma ava-
liação mais correta ão homem contempo-
raneo leva a crer que não há outro cami-
nho para conseguir ãele, como ãos pai-
ses, a virtuâe e a paz, senão atochá-los de
dinheiro, "muito dinheiro", como lá diz a
musiquinha da novela ãas 7. E ele, Bran-
ãão, entrara nessa jogaãa com absohito
áesinteresse pessoal, pois não lhe apete-
ce a posse ãas coisas, senão o conheci-
mento e o significado delas, com o pro-
pósito ãe ajustá-las a um estatuto har-
mônico.

O santo be?ieãitino abanou a cabeça,
consternado. O anjo-secretário puxou-o
pela manga, murmurando:

Vamos embora, Frei Panta, que
esse aí não está com os parafusos ajus-
taãos.

Só aí João reparou que pousara num
lugar ãelicioso, ãe claridade e som equi-
librados, com ausência ãe cartazes elei-
torais e ãe estatísticas econômico-finan-
ceiras. E sem filas, por maior maravilha.
Enfim, lugar que seria o Paraíso, se o Pa-
raíso puãesse ser descrito. Cessava ali a
convulsão ãos ambiciosos, as pessoas
circulavam como iáéias, tivres ãe confu-
são ou temor. Num ponto aâornaão âe
flores e pássaros, via-se a placa: "As
amargas, não". Logo reconheceu a figura
míope ãe Álvaro Moreyra, que precisa-
mente há 10 anos habita este sítio ãe
mansuetuáe, em que, à tarãe, conversa
com São Francisco ãe Assis e os burri-
71}WS — uns burrinhos filosóficos e bene-
valentes, naáa pedantes.

Oi, Alvinho! Que saudaães ãe
você, lá embaixo!

Alvinho sorriu, como quem sabe âas
coisas e não vê âiferença entre estar lá
em cima ou cá embaixo, âesãe que o im-
portante não é estar aqui ou ali, mas ser.
E ser é uma ciência âelicaâa, feita ãe pe-
quenas-granâes observações ão cotiãiano,
ãentro e fora âa gente. Se não executa-
mos essas observações, como ele soube
executar, não chegamos a ser: apenas es-
tamos, e âesaparecemos.

João Branàão refletiu nisso o tempo
de abraçar seu amigo Álvaro Moreyra,
que, pelo visto, não dava bola para cor-
rentes da sorte, pois preferira sempre co-
lecionar burrinhos e agradecer à vida "as

pequenas alegrias âe quase naãa".
Eram, positivamente, ãois votos con-

tra a corrente africana ou pseuáo-africa-
na, um expresso, outro subentenâiâo.
Sem falar na opinião anterior âe Neco e
na aâvertência pessimista da rolinha. O
sonho de João ia terminar, no que se ou-
viu o coro de quatro vozes entoando ma-
drigal um ãe Palestrina sobre versos Uri-
cos ãe Petrdfcá,èêrd'tãõlíficõetaol.in-
do, tão lirinão, que fazia esquecer o ob-
jeto âo sonho, espécie âe exame onírico
ãe consciência ãe João Branãão, já agora
dilacerado entre o desejo de ajudar seus
irmãos homens e o ceticismo sobre a va-
liâaãe âo processo aâotado.

(Continua)
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SERVIÇO COMPLETO

 
Cinemas Artes Plásticas

ESTRÉIAS
GEISHA HEROINA (Kyokaku Gei-sha), do Yamashita Kosaku. Com Fu-
ji Junko, Wakayama Tomisaburo eTakakura Kcn. Osalta (Rua MajorÁvila, 455): 15h, 17h, I9h, 21 h,sáb. e dom., ]-ih, 16h, 18h, 20h,22h. (18 anos).
CAROS PAIS (Cari Genitori), deEnrico Maria Salerno. Com FlorindaBolkan, Maria Schneicfer, CatherineSpaak e Tom Baker. Super Bruni*70
(Rua Vise. de Pirajá, 595 — 
287-1800), Ópera (Praia de Bota-fogo, 340), Rio (Pça. Sacns Pena):13li40m, 15li20in, 17h, 18h40m,20h20m, 22h. Pathé: a partir das12k (18 anos). Drama sentimental.
O MOINHO NEGRO (The BlackWindmill), de Don Siegel. ComMichacl Caine, Joseph 0'Conor eDonald Pleasance. Metro Copaca-
bana (Av. Copacabana, 749 —
237-9797), Metro Tijuca (Rua Cde.de Bonfim, 366 — 248-8840), Me-tro Boavista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490): 14h, lóh, 18h, 20h,221). (18 anos). Sábado, sessão, àmeia-noite, no Metro Copacabana.
Suspenso e mistério.

Icaraí (Niterói): 13!i30m, 15h40m,17h50m, 20h, 22hl0m. Madurcira-2:
15h, 17h, £lh. (10 anos).
continuações

A NOITE DO ESPANTALHO (Brasi-leiro), de Sérgio Ricardo. ComRejane Medeiros, José Pimen-tel e Gilson Moura. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900), Bruni-Tijuca, Estúdio-
Paissandu Rua Senador Vergueiro,
35 — 265-4653). 14h, I6I1, 18h, 20h,22h. (18 anos). Sábado, sessão àmeia-noite, no Studio-Paissandu.
Musical filmado em Nova Jerusa-lém (Pernambuco). História de lu-ta entre colonos que se recusam aabandonar a terra do seu sustentoe jagunço? a serviço de um coronel.
MEU CORPO EM TUAS MÃOS (AsliWodnesday), de Larry Peerce. ComElizabeth Taylor, Helmut Berger,Henry Fonda e Keith Baxter. Con-dor-Largo do Machado (Lgo. do Ma-chodo, 29 - 245-7374): 14h, I6I1,18h, 20h, 22h. (16 anos). Mulhercom 30 anos de casamento enfren-ta cirurgia plástica para tentar con-servar o marido.

PIRATAS DA ILHA DO TESOURO
(Treasure Island), de John Hough.Com Orson Welles, Kim Burfield,
Walter Slezak e Lionel Stander.Vitória (Rua Senador Dantas, 45-A— 242-9020), Pirajá (Rua Vise. dePirajá, 303 — 247-2668): 14h05m,
láli, 17h55m, 19hS0m, 21h45m. Ca-
pri (Rua Voluntários da Pátria, 88):17h55m. ' 19h50m, 21h45m, sáb. edom. a partir das 16h. América (Pça.Saens Pena): lóh, 17h55m, 19h50m,21h45m, (10 anos). Versão de AIlha do Tesouro, de Robert LouisStenvenson.

A VINGANÇA DE MA SU CHEN
(Ma Su Clien), com Wang Vu. Plaia
(Rua do Passeio, 78): 10li40m, 12h20m, 14li, 15h40m, 17h20m, 19h,20h40m, 22h20m. (18 anos). Aven-tura chinesa produzida cm HongKong.
AINDA AGARRO ESTA VIZINHA
(Brasileiro), do Pedro Carlos Ro-vai. Com Adriana Prieto, Cecil Thí-re, Wilza Carla e Carlos Leite.Odeon (Pça. M. Gandhi, 2 —
222-1508), Rian (Av. Atlantica,2964 - 236-6114), Leblon (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 227-7805):14h20m, 1 óh 15m, 18hl0m. 20h05m,22h. S. Luís (Rua cio Catete, 315 —
225-7459), Carioca (Pça. Saens Pena):16h 15m, lShlOm, 20h05m, 22h. San-ta Alice: 17hl0m, 19h05m, 21 h, sáb.o dom. a partir das 15hl5m. Olaria:15lil5m, 17hl0m, 19h05m, 2Ih. Ma-dureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca,54): 15h40m, 17h35m, 19h30m, 21 h25m. Niterói, Petrópolij. (18 anos).Comédia erótica.

QUE SEQÜESTRO AÉREO! (Don7?Drink the Water), de Howard Mor-ris, com Jackie Gleason, Estellè Per-
sons e Joan Delaney. Pax (PraçaNossa Senhora da Paz — 287-1935):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Comédia.
Uma família americana em viagem
de turismo para Atenas chega a um
país desconhecido, Vulgária, depois
do seqüestro do avião. (14 anos).
ÕS TRÊS MOSQUETllROS alio^TÍuceMusketeers), de Richard Lester. Com
üliver Reed, Richard Chamberlain
e Raquel Welch. Roxy (Av. Copaca-
bana, 945 - 236-6245): Palácio
(Rua do Passeio, 38 — 222-6838),
Tijuca (Rua Cde. de Bonfim, 422),

OS CONDENADOS (Brasileiro), deZelito Viana. Com Isabel Ribeiroe Cláudio Mar?.o. Cinema-I (Av.Prado Júnior, 286), 15hl5m, 17h,18lvl5m, 20h30m, 22hl5m. (18anos).
• Bom filme. A fotografia deDib Lutfi, a interpretação de IsabelRibeiro e Nildo Parente, e a músi-ca de Neschling são os destaques

que por si só garantem esta adap-tação do romance de Osvald deAndrade. (J.C.A.).
O ÚLTIMO MALANDRO (Brasileiro)^de Miguel Borges. Com Ivan Can-dido, Suzana Faini, Francisco Mi-lani e Wilson Grey. Paratodos,Mauó: 14h, 15h40m, 17h20m, I9h,20h40m, 22h20m. (18 anos). Ma-landro procura sobreviver à Lapaabrindo um bordel em Copacabana.

SAGARANA: Ò DUÈfÓ"(Brasileiroj~
de Paulo Thiago. Com Milton Mo-raes, ítala Nandi, Joel Barcellos eAtila lório. Roma-Bruni (Pça. N. Sra.da Paz), Tijuca-Palace, Astor, S.Bento (Niterói): 14h, 16h, 18h, 20h,22h. Coral (Praia de Botafogo, 320):15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos).• Sem aproveitar toda a seivados textos de Guimarães Rosa, Pau-Io Thiago realizou um filme de fô-lego. Produção esmerada, com bomelenco e excelente fotografia deMário Carneiro. (E.A.)

AS MOÇAS DAQÜiLA HORA... (Bra-siieiro), de Paulo Porto. Com Car-los Eduardo Dolabella, Monique La-font e Gracindo Júnior. Caruso
(Av, Copacabana, 1362 — 227-3544),
Comodoro (Rua Haddock Lobo,
Mi.) Eden (Niterói): 14h20m, 16hI5m, 18hl0m, 20h05m, 22h.

(18 anos).
• Comédia ruim. As principaisatrações são os personagens clás-sicos da recente onda de filmeseróticos, a virgem, o machão, ohomossexual, a dona de bordel.

(J.C.A.)
PÃO Ê CHOCOLATE (Pane e Cií^colata), de Franco Brusati. Com NinoMafredi, Paolo Turco, GianfrancoBarra e Ugo D'Alessio. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895), Art-Tijuca (Rua Cde. de
Bonfim, 406 — 254-0195): 13h30m,
15h40m, 17h50m, 20h, 22h. (18anos). Sábado, sessão à meia-noite,
no Art-Copacabana.

Interessante comédia drama-tica em torno dos problemas do3imigrantes italianos na Suíça. Valo-rizada pela atuação de Nino Man-fredi. (E.A.)
SERPICO (Serpico), de Sidney Lu-met. Com Al Pacino. Baseado nolivro de Peler A1aas. Santa Rosa(N. Iguaçu e Nilópolis): sem indi-cação de horário. (18 anos).Um policial à maneira mo-derna: baseado num fato real, estefilme substitui a tradicional açãocontínua das lutas entre policiais ebandidos por um retrato psicológi-co de um policial que resolve lu-tar contra a corrupção dentro da

polícia. Boa atuação de Al Paci-no. (J.C.A.)
POR AMOR OU POR VINGANÇA
(La Moglie Piú Bella), de Da-miano Damiani. Com Aléssio Orano,Ornella Muli, Tano Cimarsa e Ri-no Sostieri. BBB Filmo Show (RuaBurata Ribeiro, 502): 14h, 16h, 18h,20h, 22h. (18 anos).• Uma jovem violada pelo na-morado,, um chefe mafioso se re-volta contra os tabus sícilianos cnão aceita a reparação que lhe óoferecida. O filme vale pela rique-?.a dos conflitos da personagemconsigo mesma e com a comuni-dade, mas Damiani não soube ex-

piorá-los até o fim. (E.C.)"ãs7loucas 
avInturasdÕr abbiJACOB (Les Aventures da Rabbi Ja-cobb), de Gérard Oury. Com Louiide Funès, Claude Giraud e Suzy Do-lair. Veneza (Av. Pasteur, 184 —

226-5845): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre). Comédia francesa.• Comédia de perseguições ©equívocos — sem muitas novidades— garantindo aos apreciadores do
gênero (e de De Funès) o saudávelexercício da gargalhada. (E.A.)
REAPRESENTAÇÒES

UM TOQUE DE CLASSE (A Touchof Class), de Melvin Frank. C o mGlenda Jackson e George Segall.Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Me-deiros, 1 426 — 227-6686): 20h!5m,22h30m. (18 anos).
Comédia. Um romance entre-um americano casado e uma mu-IHer que ele encontra casualmenteno Hyde Park. História de comé-dia sofisticada valorizada pela cias-se dos atores. (E.A.)

A AVENTURA E' uma aventura
(l'Avonture c'Est 1'Avcnture), deClaude Lelouch. Com Johnny Holly-day, Lino Ventura, Jacques Brel eCharles Denner. Francês. Mesbla
(Rua do Passeio, 42 — 242-4880):
14ii lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).Liberada pela Censura, depois

de interdição, volta a despreten-
síosp comédia de Lelouch. (E.A.)
A PRIMEIRA NOITE DE TRANQUI-LIDADE (Indian Summer), de Va-lerio Zurlini. Com Alain Delon, So-nia Petrova e Giancarlo Giannini.Imperator (Rua Dias da Cruz, 170):
16h, 18h30m, 21h. Condor-Copaca-
bana (Rua Figueiredo Magalhães,
286 - 255-2610): 13h, 15h20m,
17li40m, 20h, 22hl0m. (18 anos).
OPERAÇÃO: DRAGÃO ÍEnt.r th»Dragon), de Robert Clouse. ComBruce Lee, John Saxon, Jim Kelly

e Ahna Capri. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360): 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

• Primeira produção associada
entre americanos e produtores deHong-Kong, procurando aliar à mo-da dos filmes chineses de luta cor-

poral um pouco de sofisticação |a-mesbondiana. Muita ação e violên-cia, num filme ruim. (J.C.A.)
AS GRANDES AVENTURAS DO CA-PITÃO GRANT (In Search of th.Castaways), de Robert Stevenson.Produção de Walt Disney. ComGeorge Sanders e Maurice Clieva-lier. Aventuras. Baseado em JúlioVerne. Copacabana (Av. Copacaba-na, 801 - 255-0953): lóh, 18h,20h, 22h. (Livre).
LUDWIG, A PAIXÃO DE UM REI(Ludwig), de Luchino Visconti. ComHelmut Berger, Romy Schneider,Trevor Howard, Silvana Mangano eGerft Frobe. Império (Pça. Mal.Floriano, 19 - 224-5276): 14h,16h35m, |9h lOm, 21h45m. (14anos). A história de Ludwig II, reida Baviera, desde a sua coroaçãoaos 19 anos até sua morte mis-teriosa.

• Espetáculo de projeção des-necessariamente enorme (três horasno original), o pior dos filmes deVisconti aqui exibidos comercial-mente. Mais uma vez o cineasta seapega a um personagem "excep-
cional" (o homossexual Ludwig II,o último rei da Baviera) e o tratade maneira acadêmica e maneiris-ta. (E.A.).
AS CANGACEIRAS^"ERÓTICAS, deRoberto Mauro, com Sônia Garcia,Helena Ramos, Urbana Costa « Jo-fre Soares. Programa duplo: OColt Não Perdoa. Rex (Rua Álva-ro Alvim, 33 - 222-6327): 14hI5m, 17h25m, 20h35m. (18 anos).Um bando de cangaceiras assolao sertão à procura do homem devirilidade ideal,

ANJO LOIRO (brasileiro), de Al-frodo Sterheim. Com Mario Benve-nulti, Vera Fischer e Célia Helena.Festival (Ed. Av. Central — sobre-loja - 252-2828): 12h, 14h, lóh,18h, 20h, 22h. (18 anos). Até sá-bado.
• Sem nenhuma inteção deimitar O Anjo Azul, Sterheim fezum filme bastante interessante que,sem dúvida, teria outro fôlego semos cortes que sofreu. (E.A.)

AMANTES INSEPARÁVEIS (Le> No-ces Rouges), de Claude Chabrol.Com Michel Picolli, Stephane Au-dran, Clotildc Joano e Eliana deSantis. Francês. Bruni-Flamcnco
(Praia do Flamengo, 72): 14h, lóh,18h, 20h, 22h. (18 anos).

• Uma aventura policial den-tro de uma linha criada por algunsdiretores franceses depois da nou-velle vague: os fatos são mais coe-rentes com as convenções do espe-táculo cinematográfico americano
do que com a própria realidade.Nada interessante fora a presençade Michel Piccoli. (J.C.A.).

GÉZA HELLER — Pinturas. Galeria
Domus, Rua Joana Angélica, 184.
De 2a. a 6a., das 14h às 22h, sáb.,das )4h às 19h.

• Húngaro de nascimento, mashá muito vivendo no Rio, onde es-tudou com Guignard, seu trabalhose concentra na paisagem, equili-brando pesquisa de diluições e vi-brações óticas com alguma coisa
que se poderia chamar de naivetédisciplinada. (R.P.)
ANTONIO DIAS — Projetos, objetose construções. Museu de Arte Mo-derna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáb.,das 12h às 19h e dom., das 14h às19h. Até dia 12 de outubro.• Mostrados, em parte, na Bie-nal de Paris de 1973 e na exposi-cão Projekt 74, em Colônia, essestrabalhos de agora prolongam a in-vestigação em torno do que eletem chamado de The lllustration ofArt —• um questionamento da pró-pria essência e conseqüências dofazer arte. Para isso, um espaço noMAM foi especialmente preparado.
iRJ>.)
GASTÃO MANOEL HENRIQUE -
Pinturas, esculturas. Atelier de LuizBuarque de Holanda e PauloBittencourt, Rua Presidente CarlosLuz, 12. Diariamente das lOh às 22h.Até dia 28.

• Nesses trabalhos, cobrindo
um período de 2 anos, desde 1972,
o sentido de construção sealia quase sempre à pesquisa da
paisagem, com o acréscimo recente
do interesse pela figura humana.
Trata-se de uma pesquisa iniciada
quando ele se encontrava lecionan-
do em Brasília. (R.P.)

De 2a. a sáb., das I5h ás 22h. Atédia 20.
• Sem expor no Brasil desde1965, a série agora apresentada

por esse nipo-brasileiro nascido em1928 mantém o vigor gestual e ca-ligráfico de sua antiga obra abs-trata, mas trata simultaneamente defiguras ou formas fantásticas queparecem .emergir de pesadelos. (R.P.)
TAPETES DO ARTESANATO DOBANCO DA PROVIDÊNCIA - Mo-tivos africanos, mascaras, portais ecarrancas do S. Francisco. Chica daSilva, Av. Copacabana 1146. De2a. a 6a., das 9li ás lBh. Atéamanha.

M. MOA — Colagens. The Gallery,
Rua Francisco Olaviano, 67-C. Dia-riamenle, das I4h às 21 h. Até dia20.
JCSE CARLOS NOGUEIRA DA~GA~MA — Pinturas. Galeria Studius,Rua das Laranjeiras, 498. De 2a. asáb., das lóh às 23h. Até sábado.
QUATRO GRAVADORES - Mostradas obras de Fernando Tavares, Jo-sé Altino, Lourdes Machado e Wil-son Georges Nassif. IBEU, Av. Co-
pacabana, 690/2.°. De 2a, a 6a,das lóh às 21 h.
BRUNO SCHARFSTEIN E RICARDOBELIEL — Fotografias. Livraria Car-litos. Av. Copacabana, 249-D. Atédia 18.
LÚCIA BASILIO Pinturas. GaleriaAtelier, Rua Gal. Dionísio, 63. De2a. a 6a., das 9h às 22ll. Até sá-bado.

QUANTO MAIS QUENTE MELHOR
(Some Like It Hot), de Billy Wilder.Com Marilyn Monroe, Tony Curtis •Jacte Lemmon. Estúdio-Tiiuo (RuaDesembargador Isidro, 10): 15h20m,17h40m, 20h, 22h20m. Sáb., 14h16h20m, 18h40m, 21h, 23h20m.
(14 anos). Produção americana, em
preto e branco.

• Clássico da comédia america-na. Curtis e Lemmon passam comnota 10 pela prova do travesti: seus
personagens integram uma orques-tra feminina 4 fim de escapar àira dos gangsters de Chicago, dé-cada de 20. (E.A.)

CELINA NEPOMUCENO - Pinturas
e guaches. Vila Vnlença, Rua Sao
Clemente, 92. Até dia 21.
VERGARA NUMA COLEÇÃO ~ De^
senhos da coleção Gilberto Cha-
teaubriand. Galeria da Maison da
France, Av. Antônio Carlos, 58/12.°
De 2a. a óa„ das 11 h às I8I1. Até
dia 30.

• Levantamento sistemático de
seu desenho ao longo de, pelo me-
nos, uma década, entre toda a va«
riedade de outras técnicas e mate«
riais que o caracterizam, integran-
do a problemática do homem da
hoje no contexto propriamente na-cional. (R.P.)
CARLOS LEÃO — Pinturas e aqua-relas. Galeria Intercontinental, RuaMaria Quitéria, 42. De 2a. a 6a., daslOh às 22h. Sáb., das 17h às 22h.Até dia 4 de outubro.

• Arquiteto e companheiro detrabalho de Lúcio Costa, Niemeyere Reidy, a série de agora mantémo seu tema preferido ao longo demuitos anos: o nu feminino, trata-do em termos de repouso e liris-mo. (R.P.)
ETSUKO KONDO — Pinturas. Gale*ria Ponto de Art«, Rua Aires Salda-92. De 2a. a 6a., das 14h às 22h.Até dia 30.

PARODI — Tapeçarias. Museu Na-cional de Belas-Artes, Av. Rio Bran-co, 199. De 3a. a 6a., das 13h às19h e sáb. e dom, das 14li30m às19h.
MELITON RIVERA - Pinturas e de-senhos. Galeria Ricardo Montenegro,Rua Figueiredo Magalhães, 581-b!Diariamente, das lóh às 22h. Atéamanhã.
XXIII SALÃO NACIONAL DE ARTEMODERNA — Mostra de 181concorrentes às categorias dearquitetura, pintura, desenho, gra-vura, escultura e artes decorativas.« 42 artistas isentos de júri.Palácio da Cultura, Rua da Imprensa,16. De 2a. a 6a., das lOh às I8h.Até dia 29 de setembro.

OS FILMES DA TV m
A espionagem se impõe na

programação de hoje: à antiga,
com diálogos sardõnicos e com-
portamento cavalheiresco, na
reprise de Cinco Dedos; à 1110-
derna, com estranhos aparatos
mortíferos e muito machismo,
no inédito (em TV) O Satânico
Dr. No (que a Rio não anun-
ciou a tempo de entrar no pa-norama feito no domingo). As
crianças dispõem de Pare, Olhec Ria, coletânea de trechos decomédias velhas dos Três Pa-
tetas.

15h — TV Globo, canal 4 —
PARIS, OLHE E RIA (Stop, Look
and LaugTi). Produção america-na, em preto e branco, de 1960,
dirigida por Jules White. Noelenco: Os Três Patetas, PaulWinchell & seus bonecos, Mar-cjuis Chimps.

Coletânea de seqüências desete comédias dos Três Patetas,
produzidas entre 1037 e 47, Aseleção é cuidadosa, procurandomostrar os melhores momentos
dos pastelões do trio. As crian-
ças poderão gostar.19h — TV Rio, canal 13 
VINGANÇA NO CORAÇÃO
(Trooper Hook). Produção ame-ricana, em preto e branco, de1957, dirigida por Charles Ma-tpiis Warren. No elenco: JoelMcCrea. Barbara Stanwyck,
John Dehner, Rodolfo Acosta,Terry Lawrence, Earl Holliman,Edward Andrews, SusanKohner, Royal Dano, CéliaLovsky.

McCrea c o sargento Hook,
que interfere nos problemas deuma mulher branca (Stanwyck)
que fora seqüestrada pelos ín-dios; Lawrence c o filho mesti-eo dela; Acosta, o chefe índio;Dehner, o marido branco. Apresença dos dois atores cen-trais e raros clctrizantes mo-,niciitõs" cie ação contribuem pa-ra o lado positivo do western,
que não dá para merecer reco-mendaçâo c vem sendo trans-mitido quase que mensalmente.

21hl5m — TV Rio, canal 13— O SATÂNICO DR. NO (Dr.No). Produção britânica, emTecnicolor, de 1ÜG2, dirigida porTerence Young. No elenco:

Sean Connery, Ursula Andress,
Joseph Wiseman, Jack Lord,
Anthony Dawson, John Kitzmil-
ler, zena Marshall, Bernard
Lee, Lois Maxwell, Eunice
Gayson.

• O agente secreto James
Bond é enviado à Jamaica pa-ra investigar a morte de outroespião c sua secretária; lá eleé obrigado a enfrentar o mis-terioso Dr. No. Primeiro exem-
plar da popularissima série defilmes inspirados em novelas deIan Fleming-, cuja fama trans-iormou Bond em protótipo de
certo tipo de herói (?) moderno.
Criatividade à parte, a fórmula
policial atualizada (com muitasugestão de sexo e atraentes in-ventos tecnológicos) funcionou
bem junto ao público. Resta
apenas verificar como se com-
portam as aventuras do supera-
gente dos anos GO na tela pe-quena da TV.

23h — TV Tupi, canal 6 —
OS SETE GLADIADORES (ISettc Gladiatori). Co-produção
ítalo-espanhola, em Tecnicolor
e originariamente em Totalsco-
pc, de 1962, dirigida por Pedro
Lazaga. No elenco: Richard
Harrison, Loredana Nusciak,
Livio Lorenzon, Gérard Tichy,
Edoardo Tonioio, Joseph Marco,
Barta Barry, Tony Zamperla.

• Harrison é Dario, espartano
tornado escravo e gladiador,cuja vida é salva na arena ro-mana pela simpatia que trans-
mite ao público; de retorno àsua terra, ele se une a outrosseis gladiadores para vingar o
pai, morto pelo tirano Hiarba
(Tichy). Espetáculo de baixonível, embora mantendo inces-
sante movimentarão.

23h05m — TV Globo, canal
4 — LADRÕES DEMAIS (Too
Many Thievcs). Produção ame-
ricana, em Metrocolor, de 1966,
dirigida por Abner Biberman.
No elenco: Peter Falk, Britt
Ekland. Joanna Barnes, Nehe-
miali Persoff, Pierre Olaf, Da-
vid Carradine, George Conlou-
ris, Ludwig Donath.

• Falk é um advogado contra-
tado a contragosto pelo delega-
do do Governo da Macedônia
para investigar o desapareci-
mento de uma jóia roubada da
exposição que aquele país mon-tara em Nova Iorque. A rotinase sobrepõe, mas há razoável
movimentação. E a curiosidade
de se tratar,de filme até entãoinédito na TV. Nos cinemas
chamou-se Ladrões de Sobra.

lh — TV Globo, canal 4 —
A CONQUISTA DO OESTE
(The Gun that Won the West).
Produção americana, em Tec-nicolor, de 1955, dirigida porWilliam Castle. No elenco: Den-nis Morgan, Paula Raymond,
Richard Denning, Robert Bice,Peggy Ryan, Chris 0'Brien, Mi-
chael Morgan, Roy Gordon.
• Morgan e Denning são doisantigos guias de cavalaria, inte-
grados num show ambulante,
convidados por oficiais do exér-cito para acompanhá-los numaexpedição ao território dossioux, visando a um tratado de
paz que permita a construção
de uma ferrovia. A arma do ti-tulo original é o rifle Spring-
field. Western destinado exclu-
sivamente aos mais ardorosos
admiradores do gênero.

lh — TV Tupi, canal 6 —
CINCO DEDOS (Five Fingers).
Produção americana, em pretoe branco, de 1952, dirigida porJoseph L. Mankiewicz. No elen-co: James Mason, Danielle Dar-rieux, Michael Rennie, Walter
Hampden, Oscar Karlweiss,
John Wengraf, Herbert Ber-
ghof, Michael Pate, Ivan Trie-
sault.
• Mason é Cícero, espião in-suspeito que trabalha para osalemães na 2a. Guerra Mundial
(ele é camareiro do embaixador
inglês em Ancara). Partindo deocorrência verídica, o filme ex-
piora com brilho as fórmulas dosuspense e do humor cáustico.
Na época do seu lançamento
constituía excelente entreteni-
mento; o tempo podou partede seu brilho, sem apagá-lo.

RONAID F. MONTEIRO

AUDIOVISUAIS — Projeção de Sli-des de Salvador Dali, Emil Nolde eBridgef Riley. Todas as quartas-fei-ras, às 21 h, no Centro de Pesquisad» Arte, Rua Paul Redfern 48. Co-laborarão de Cr$ 3,00.
QUATRO JOVENS DESENHISTAS^Mostra de Noni Geiger, Amador deCarvalho Perez, Cristina Tati e Mau-ro Kleiman. Galeria Grupo B, Ruadas Palmeiras, 19. De 2a. a 6a., das141) às 22h. Sáb., das 9li às 13li. Alédia 21.

• Com idades variando dos 18aos 24 anos, essas cjuase-indivi-duais simultaneas de estréia con-firmam em cada um deles seçjuran-
ça de invenção e técnica. Noni eAmador situam-se a nível de máxi-mo realismo. Cristina jss um sis-tema narrativo em quadrinhos, eMauro realiza eícritaj de um únicosinal repelido infinitas vezes. (R.P.)
DECIO DUARTE AMBROSIO
turas.

JEMNER AUGUSTO - Pinturas. Mu-seu de Arte Moderna, Av. Beira-Atar. De 3a. a sáb., das 12li às 19he dom., das 14h às 19h. Alá dia29 de setembro.
• Trinta anos de trabalho con-tínuo estão aqui presentes, desdeas primeiras paisagens e figurassergipanos até os temas baianosde hoje. A retrospectiva busca loca-lizar o artista no processo de re-novaçao da arte na Bahia, a pari-rdo ingresso da idéia modernistaali, na segunda melade da décadade 40. Cerca de 200 peças, di-daficamente montadas, compòem amostra. (R.P.)

JEAN LEHMANS — Pinturas do ar-tista francês. Galeria da AliançaFrancesa de Botafogo, Rua MunizBarreto, 54. De 2a. a 6a„ das I4hàs 22h. Até dia 20.

Pin-Galeria do Arte Ipanema,Rua Aníbal de Mendonça, 27. De2a. a 6a., das lOh às 22h e sáb.,das lOh às 13h t das lóh às 21 li.Até dia 17.
• Jovem pintor paulista, ativoem publicidade, com um trabalhoentre a pintura e o objeto, qua-dros de formatos não convencionais

pendendo do teto, alguns pintadosem ambas as faces. Ali, o humorse faz com surrealismo e realismo
quase fotográfico. (R.P.)
SILVIA CHAIREO - Pi^T~M^seu da Cidade, Estrada de SantaMarinhe.-s/ n.°. De 3a. a 6a., das13h às 17h, sáb. e dom., das 11 hàs 17h. Até dia 3 de outubro.
FIAVIO SHIRO - Pastéis. Petit.Gilerie, Rua Barão da Torre, 220.

IOLE DE FREITAS — Fotografias.Museu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáb., das 12li às I9lie dom., das 14h às I9h. Até ama-nha.
Nascida em Belo Horizonte,mas vivendo os últimos anos emMilão, essa iovem artista alua nocampo do que se poderia chamarde fotolinguagem: a fotografia co-mo obra, e não documentação deobra. Os coni-jntos a cores e emprelo e branco de agora continuamconcentrados no uso e fixação deseu próprio corpo, numa pesquisade estados psíquicos. (R.P.)

MARIETA — Tapeçarias. Real Gale-ria do Arte, Rua Vise. de Piraiá,168. De 2a. à 6a., das 16li às 22h.Até amanhã.
Vivendo hoje no Rio, mastendo sido professora de Corte eCostura no interior do Ceará, elaretoma e transfigura técnicas con-sagradas do artesanato popular nor-destino. Seus tapetes com retalhesmulticoloridos de locidos baratosmostram um mundo fantástico deanimais e manifestações arcaicas,inclusive o ex-voto. (R.P.)

ACERVO — Com obras de Di Ca-valcanti, Mabe, Marcier, Guignard,Volpi, Dacosta e Inimá. Galeria Ver-nissage, Rua Hilário de Gouveia,
57-A. De 2a. a 6a., das 13h às23h e sáb., das 9h às I5h. Até sá-bado.

CANAL 4
10hl5m — Padrão a Cores. I0h30mVila Sésamo II. 11 h — João daSilv» — Novela educativa. Ilh30mO» Três Patetas. 12h — Globo CorEspecial: Os Muizarella / A FábricaAdoidada. 13h — Hoje (noticiário —

a cores). 13h30m — Júlia (a cores).14h — Diclc van Dyke (a cores).14h30m — Vila Sésamo II. 15h —
Sessão da Tarde, filme: Pare, Olhee Ria. I7h — Show das 5 — OGrande Polegar, Detetive Particular
(a cores). 17h30m — Hanna Barbera74 — Giober e os Caçadores de Fan-tasmas (a cores). 18h — Faixa No-bre — A Familia Dó-Ré-Mi (a cores).18h30m — Garota com Algo Mais

(a cores). 19h — Corrida do Ouro.19h45m — Jornal Nacional (a cores).20hl5m — Fogo sobre Terra. 21 h —
A Grande Família. 22h — O Espi-
gão (a cores). 22h40m — Jornal daNoite (a cores). 22h50m — Jornal ln«ternacional (a cores). 23h05m — Ses-são Suspense, filme: Ladrões Demais,
lh — Sessão Coruja, filme: A Con-
quista do Oeste.
CANAL 6
llh30m — TV Educativa. J2h —
Superdínamo — Desenho. 12h30mRede Fluminense de Notícias. 13hPrograma Edna Savaget — Pro-
grama feminino. 14h — EsquadrãoArco-íris — Desenho. )4h30m —
Coelho Pernalinga — Desenho. 15hClube do Capitão Ala — O Capi-tão Aza apresentando os Super-

Heróis. 17h30m — Sessão Patota —
Desenhos (a cores): Tom & Jerry,Porky Pig, Pernalonga e PanteraCor-de-Rosa. 18hl5m — Gente Ino-cenfe — Programa infantil. 18h50m— A Barba-Azul — Novela. I9h40mídolo de Pano — Novela (a cores).20h20m — o Machão — Novela (acores). 20h45m — Factorama (Edi-cão Nacional) — Noticiário (a cores).2lh — Os Trapalhões — Humoristi-co e Musical (a cores). 23h — Fil-mes Inesquecíveis: Os Sete Gladia-dores, lh — Varig E' Dona da Noi-te. filme: Cinco Dedos.
CANAL 13
Mh53m — Abertura. 14h55m — TVEducativa. 15h25m — Informe. 15ii55m — Programa Helena Sangirar-di. 16h40m — Objetiva. 16h42m —
Desenhos Coloridos. 17h08m — Ob-
ietiva. 17hl0m — Popeye. 17h40mPuft-Puft. 18h05m — Objetiva.18h07m — Top Of the Pop. 18h22mCompacto A. 18h30m — JornalRio — Edição da Tarde. 18h50m —
Compacto B. I8h55m — Sistema Riode Educação — Edição vestibular.I9h — Cinema Especial, filme: Vin-
gança no Coração. 19h30m — Obje-tiva. 20h48m — Edição Esportiva.20h52in — Compacto A. 21 h — Jor-nal Rio — Ediçuo da noite. 21h15mReserva Especial, filme: O Sata-nico Dr. No (a cores). 23h20m -
Informe Econômico. 23h30m — Ro-berto Milost. 23h35m — Última Sei-são. 23h5lm — Objetiva. lhOóm --
Encerramento da Prograniaçãt.

r~

Televisao

DESFILE DE MODA — Hoje, às 20h30m,na Socild Palácio, coquelel-apresentacão
da coleçãa habillée de Thais e lancamen-ios de Francesco, estilista de modamasculina. Rua Pinheiro Machado, 151.CALÇAS - Modelos novos de calças, embriim comum ou acamurcado, com bolso-raca ou pespontos imitando bolso. Váriascores e preços a partir de CrS 96,00 Narumaçoi: Rua Figueiredo Magalhães, 122/- oja ] e Avenida Copacabana, 613— lo|a A.
INAUGURAÇÃO - Hoje, às 19h, inaugu-ração de mais um supermercado Mar PFeira. Desta vez no Bairro de Fátima: RuaKiachuelo, 214.

((y'"T i \

^ 

' 
''

CARTEIRAS DE VELUDO - Carteiras paranoite, em veludo lavrado, cofn ferrâgens
e correntes douradas, para serem usa-das também a tiracolo. Custam CrS
550,00. Outra exclusividade é a série
de carteiras, cópias de Gucci, por Cr$100,00. Na Marceilâ: Rua Visconde dePirajá, 371 - loja H.
CONSERTOS EM APARELHOS DE TV —
Para qualquer problema com relacao àvalvulas, contraste ou imagem, chamar
o técnico pelo telefone 236-2908.
BLUSAS — Dois modelos de blusas 'para
o verão: uma é em linha, em crochêfuradinho, decole redondo ou encosta-do ao pescoço, por CrS 85,00; a outraé feita de malha elastizada e está emoferta por Cr$ 45,00. Na Touché: Ave-nida CopacafDana, 680 — loja N.FORRAÇÕES — Em baús, prateleiras earmários, usando papel ou camurça, sãofeitas à domicílio por D. Beatriz, e Sílvia,C|ue também fazem tacheamento em tetose balcões. Telefones: 257-9044 e225-6682.
SAPATOS E SANDALIAS - Vários mode-los de sapatos com plataforma de cor-tiça, por Cr$ 145,00. Sandálias em lézard
por CrS 120,00. Na Bodoque: Rua Vis-conde de Pirajá, 336 - loja ACONCURSO INFANTIL - A Estrela está
promovendo um concurso que tem como
prêmio uma viagem por três Capitaisdo Brasil. O Grande Prêmio Nacional deAutorama está sendo realizado aos sá-bados e domingos, no campo do Flamen-
go, e as inscricões podem ser feitas naRubilándia Brinquedos: Rua Miguel Le-mos, 54 — loja C, bastando que a crian-
ça leve dois retratos 3x4.

As informares cesla cciun.i sao publicadasgratuitamente.

O PRATO PARA O
FIM DE SEMANA

ROCAMBOLE DE CAMARÃO
Passar pelo espremedor 1/2

quilo de batatas cosidas, ainda
mornas, e fazer uma massa de
rocambole, adicionando 1 colher
das de sopa de manteiga, 4 ge-mas, 1 xícara de leite. 4 colhe-
res das de sopa de queijo ralado,
1 pitada de sal, outra de noz-
moscada ralada, 2 colher es das
de sopa de maisena peneiradascom 2 colheres das de sopa de fa-t inha de trigo e 1 colher das de
sopa de fermento em. pó. Quan-do a massa estiver bem ligada,
juntar 4 claras batidas em neve.
Por em unia asscideira grande,untada e polvilhada de farinhade trigo. Assar em forno quentedurante 20 minutos. Desenfor-
mai num guardanapo e cobrir
toda a massa com uma camada
grossa de recheio feito da seguin-
te maneira: dourar uma cebola
co? tadinha e 1 dente de alho
amassado em duas colheres das
de sopa de manteiga. Juntar 1/2
quilo de camarões limpos e tem-
perados com sal e limão. Cozi-
nhar em fogo brando durante 3
minutos. Desmanchar 2 colheres
das de sopa de maisena em 1 xí-
caia de leite, adicionar 2 gemas,mistu? ando bem. Despejar sobre
os caviaiões e cozinhar mexeu-
do devagar até engrossar. Tem-
perar com sal, pimenta a gosto,1/2 pacote de queijo ralado, salsa
e coentro picadinhos. Enrolar a
massa com o auxílio de um
guai danapo, depois de recheada,
como se fosse um rocambole. Pin-
celar com gema de ovo e levar ao
forno por alguns minutos para
corar. Servir com molho de to-
mates.

RUTH MARIA
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SERVIÇO COMPLETO
Teatros Shows

CHIQUINHA GONZAGA — Come-
dia musical de Elsa Pinho Osborne
e Carloí Paiva. Dir. e cen. de Per-
nombuco de Oliveira. Com Eva To-
dor, Estclila Bell, Susi Arruda, Bca-
triz Lira, Margot Mslo, Roberto
Azevedo, Fernando Vilar, Migutl
Carrano, Atmir Teles e outros. Tea-
tro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17 (232-5817). De 3a. a 6a., e dom.
às 21hl5m, sáb. às 20h e 22h30m.
Vesp. 5a„ 17ll e dom., 18h. Ingres-
sos de 3a. a 5a. c dom., a CrS
30,00 e Cr$ 20,00 (estudantes).
Vesp. 5a. a CrS 25,00. 6a. a CrS
40,00 e CrS 25,00 (estudantes) e
sáb., a CrS 40,00. Biografia mu-
SÍcada da grande compositora po-
pular e pioneira da futa peta
igualdade dos direitos das mullie-
res.

O CASAMENTO DO PEQUENO BUR-
GUÍS — Comédia de Bertolt Brecht.
Dir. de Luís Antônio Martinez Cor-
reia. Com Anuiu Prestes, Luís Antô-
nio, Wilson Grey, Marieta Severo,
Telma Reston, Rodrigo Santiago e
outros. Teatro Opinião, Rua Siquei-
ra Campos, 143 (235-2119). De 3a.
> 6a„ às 21h30m, sáb. às 20h e
22h30m, dom., às 18h e 21 h. In-
gressos de 3a a -5a. e dom., a
Cr$ 30,00 e CrS 15,00 (estudantes),
6a. e sáb. a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00
(estudantes). Os turbulentos e im-
previstos acontecimentos de um jan-
tar de casamento põem anui crise
de valores da pequena burguesia.

A encenação, caracterizada
por uma emposlação de farsa rasga-
da, total liberdade de criação em
cima do texto e tom de tremenda
violência, traduz de maneira sur-
preendente a essência do pensa-
m»nto breclitiano. (Y.M.)
EnFÀTÕTeTvÃGEM A Drama fan-
tástico de José Vicente. Dir. de Ru-
bens Correia. Cen. e fig. de Hélio
Eichbauer. Com José Wilker, Nildo
Parente, Renalo Coutinho, Eduardo
Machado. Teatro Ipanema, Rua Pru-
dente de Morais, 824 (247-9794).
De 3a. a sáb. às 21h30m, dom.,
sessão única às 19h. Ingressos, dia-
riamente, a CrS 40,00 e CrS 20,00
(estudantes).

Uma encenação dc notável re-
qulnte e beleza visual, valorizada
por uma cenografia excepcional, a
serviço de um texto hermético, in-
definido e desinteressante, (Y.M.)
MAIS QUERO ASNO QUE ME CAR-
REGUE QUE CAVALO QUE ME DER-
RUBE — Texlo e direção de Carlos
Alberto Soffredini. Com Teresa Ra-
quel, Elza Gomes, Otávio Augusto,
Bettina Viany, Uva Nino, Susaria
Faini • outros. Teatro Tires» Ra-
quel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). De 3a. a 6a. e dom.
às 21hl5m, sáb., as 20h e 22h30m,
vesp. 5a., às 17h e domingo às
18H30m. Ingressos de 3a. a 5a. a
CrS 25,00 e CrS 15,00 (estudantes),
6a. a Cr$ 30,00 e CrS 20,00 (eslu-
dantes), sáb. a CrS 35,00 e Cr$
20,00 (estudantes) e dom. a CrS
30,00 e Cr$ 15,00 (estudantes).

Um elenco muito bem esco-
Ihido, t extremamente alegre, con-

segue dar vida a este programa for-
malmente próximo de um espeta-
culo de revista. (Y.M.)

GAIOLA DAS LOUCAS - Come-
dia de Jean Poiret. Direção de João
Belhencourt. Com Jorge Dória, Car-
Velhinho, Nélia Paula, Lady Fran-
cisei, Mario Jorge, Juju Pimenta
e outros. Teatro Ginástico, Ave-
nida Graça Aranha, 187 
(221-4484). Dé 3a. a 6a., e dom.,
211). Sáb., às 19h45m e 22h45m.
Vesp. 4a.. 17h e dom., IBh. Ingres-
sos de 3a. a 5a. e dom. a Cr$ . ...
25,00 e CrS 15,00 (estudantes). 61 ,
Cr$ 30,00. Sáb., CrS 40,00 e vesp.
4a., Cr$ 15,00. (18 anos). No pró-
ximo sábado, excepcionalmente, ses-
são única às 21h30m. O, dono
(dona?) de uma boate especializada
em shows de travestis envolvido em
exóticas complicações na sua esdrú-
xula vida de família.

UM TIGRE NO BANHEIRO - Come-
dia dramática de Síawomtr Mrozek.
Direção de Roberto de Cleto, ce-
nários e figurinos de Colmar Diniz.
Com José Humberto, Neusa
Amaral, Jacqueline Laurence,
Luiz Armando Queiroz, An-
dré Valli, Vitor Menezes e ou-
tros. Teatro Glória, Rua do Russell,
632 (245-5527). De 3a. à 6a. e
dom., às 21h30m, sáb. às 20h e
22h30m, vesp. dom. às 18h. In-
gressos c\c 3a. a 5a. e dom. a Cr$
25,00, 6a. e sáb. a CrS 30,00. Es-
tudantes diariamente a Cr$ 15,00.
Um pacato cidadão descobre que
convive cúm um tigre, habitante
insólito de seu banheiro.

AVATAR — Gesta dramática de Pau-
Io Afonso Grisolli, com cenários e
direção de Luís Carlos Rtpper. Com
Isabel Ribeiro, Jorge Gomes, Iara
Amaral, Chico Hozanam • oufos.
Museu de Arte Modern», Sala de
Corpo e Som, Av. Beira-Mar, -4a.,
às 18h, de 5a. a sáb., às 21 h, dom.,
às 19h30m, Ingressos a CrS 10,00.

Num espaço onde s natureza
é aprisionada através de seus ele-
mentos essenciais, Luís Carlos Rip-
per busca as raízes mágicas da re-
ligiosidade brasileira. A música de
Cecília Conde contribuiu para que
o espetáculo chegue, em alguns mo-
mentos, à culminância de uma re-
lação puramente sensoríal. (M.l.)
O MONTA CARGA - Drama de
Harold Pintor. Direção de Carlos
Vereza e Stênio Garcia. Com
Carlos Vereza e Antero de Oliveira.
Teatro Senac, Rua Pompeu Loureí-
ro, 45 (256-2746). De 4a. a 6a., às
21hô0m, sáb. às 20h30m e 22h30m
e dom., às 19h e 21 h. Ingressos de
4a. a óa. e dom., a Cr$ 25,00 e
CrS 15,00 (estudantes), sáb. na Ia.
sessão, a CrS 30,00 e Cr$ 20,00 (es-
tudantes) e na 2a. sessão, ao preço
único de CrS 30,00. (14 anos). Dois
homens confinados em um quarto
discutem o absurdo de suas vidas
manipuladas por forcas poderosas.

Embora superada por obras
mais recentes do autor, a peça ain-
da convence pelo seu clima sufo-
cante e angustiado. (Y.M.)

TIRO E QUEDA - Comédia de Mar-
cel Achard, dirigida por Cecil Thí-
ré, com Tônia Carrero, Carlos Eduar-
do Dolabeta, Susana Vieira, Rogé-
rio Fróes, Germano Filho, Leo-
nardo Flamont, Roberto Maia,
Rui Resende e Ada Chaseliov. Tea-
tro Copacabana, Av. Copacabana,
291 (257-0881). De 3a. a 6a., às
21h30m, láb. às 20h e 22h30m,
vesp. 5as, às 17h, e dom. às 18h
e 21 h Ingressos de 3a. a 5a. e
dom., a CrS 30,00 e Cr$ 15,00 (es-
tudar.tes no balcão), 6a. e sáb., *
CrS 40,00.

O CRIME ROUBADO - Texto e di-
rnçáo de João Bethencourt. Com
André Villon, Yara Cortes, Francis-
co Dantas, Léa Garcia, Ivã de Al-
meida e outros. Cenários de Sandra
Demoro. Teatro da Galeria, Rua Se-
nador Vergueiro, 93 (225-9185). De
3a. a 6a. às 2!M5m, sáb. às 20h
e 22h30m, dom. às 21M5m, ves-
peral 5a. às lóh e dom. às 18h.
Ingressos de 3a. a 5a. e dom. a
Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00 (estudantes),
6a. e sáb. Cr$ 30,00. Os ingressos
estão à venda também no Merca-
dinho Azul. Sátira ambientada nu-
ma delegacia de polícia carioca.

DANÇA LENTA NO LOCAL DO CRI-
ME — Suspense de William Hanley,
dir, de Jonas Bloch. Com Jaime
Barcelos, Júlia Miranda e Benê Sil-
va. Cenários e figurinos de José de
Anchicta. Teatro Nacional de Co-
média, Av. Rio Branco, 179 — ...
(222-0367). De 3a. a 6a., às 21h,
sáb., às 20h * 22h30m, dom., às
18h e 21 h. Ingressos a CrS 10,00 e
CrS 5,00 (estudantes).
Trcs indivíduos, de idade e origens
bem diferentes, se encontram num
clima de violência.

GRETA GARBO, QUEM DIRIA? ACA-
BOU NO IRAJÁ - Comédia drama-
tica de Fernando Mello, Dir. de Leo
Jusi. Com Nestor de Montemar, Ar-
lete Sales e Marcos Wainberg. Ce-
nários e figurinos de Colmar Diniz.
Teatro Santa Rosa, Rua Visconde de
Pirajá, 22 (247-8641). De 3a. a 6a.,
e dom. às 21h30m, sáb., às 20h e
22hl5m, vesp. dom., às 18h e 5as.,
às 17h. Ingressos de 3a. a óa, e
dom., a CrS 25,00 e CrS 15,00 (es-
tudantes). Sáb. a Cr$ 30,00, vesp.
de 5a. a Cr$ 15,00.

• Remontagem c\c um dos
mais expressivos espetáculos da úl-
timo lemporada. O texto de Fernan-
do Mello retoma, com muita habi-
lidade, o realismo nos palcos bra-
siieiros, preenchendo o lugar dei-
xado vago pela deserção involun-
tária de Plínio Marcos. (M.l.)

GODSPELl — Musical da dupla
John Michel Tabelack e Slephen
Schwartr. Direção de Altair Lima.
Com Wolf Maia, Zezê Mot§, Paulo
César de Oliveira, Lígia Diniz, So-
lange Jouvin e outros. Circo Gods-
pell, na Rua Mena Barreto, com en-
*rada pela Rua General Polidoro, 44.
De 4a. a 6a., às 21hl5m, sáb.
às 20h e 22h., dom., às 18h e
21hl5m vesp. 5a. às 17h. Ingres-

sos a CrS 10,00. Alé dia 22. Pará-
bolas de Cristo, segundo o Evan-
gelhe de São Mateus, contadas por
um grupo de jovens saltimbancos.
Informações e reservas pelo tele-
fone 268-6903.

PIPPIN — Comédia musical de Ste-
phen Schwartz e Roger Hirson. Dir.
do Flávio Rangel. Dir. musical de
Aílton Escobar. Com Maria Sampaio,
Sueli Franco, Tetê Modina, Ariclé
Peres, Marco Nartinl, Carlos Kroe-
ber e outroe. Teatro Adolpho Bloch,
Praia do Russel, 804 (285-1465 e
285-1466). De 3a. a dom., às 21h,
vesp. 5a., à? 17h e dom., às 18h.
Ingressos de 3a. a dom. a Cr$ 40,00

e Cr$ 20,00 (estudantes), vesp. 5a.
a Cr$ 25,00. (14 anos). O Rei Pe-
pino, filho de Carlos Magno, pro-
cura obstinadamente encontrar o
sentido de sua existência.

A TEORIA NA PRÁTICA Ê A OUTRA
— Comédia dramática de Ana Dios-
dado em tradução livre de Armin-
do Blanco. Cenário e figurinos do
Bia Vasconcelos. Mútica de Edu
Lobo e Paulo César Pinheiro. Dir.
de Antônio Pedro. Com Gracindo
Jr., Débora Duarte, Fábio Sabag, Re-
gira Viana, Vinícius Salvatori e Pe-
ríro Paulo Rangel. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 ....
(236-3724;. De 3a. a 6a. e dom., às

.21h30m, sáb., 20h30m c 22h30m,
vesp. dom., 18h. Ingressos 3a. e
4a. a Cr$ 25,00, 5a. e dom., vesp.
a CrS 25,00 e Cr$ !5,00 (ostudan-
tes), 6a. c sáb. a CrS 40,00 e dom.
a CrS 30,00. (18 anos).

• Conflito entre as concepções
de vida de dois jovens casais, um
moderninho e outro convencional.
A inteligente adaptação ao Brasil, a
boa direção e o excelente trabalho
do elenco permitem passar por ei-
ma de lugares-comuns de um texto
imaturo. (Y.M.).

CÍGã SURDO, MUDO, POREM SEN-
SUAL — Comédia de Au rimar Rocha.
Com Aurimar Rocha, íris Bruz-ci, Nei-
son Caruso, Lourdes Nascimento e
Hugo Mayer. Teatro de Bolso, Av
Ataulfo de Paiva, 269-A (287-0871).
De 3a. a 6a., às 21h30m, sáb. às 21h
e 22li30m, dom., ás 20hl5m, vesp.
5a., às lóh e dom., às 18hl5m. In-
gressos de 3a. a 5a., a Cr$ 25,00,
de óa. >• dom., a Cr$ 30,C0 o vesp.
a CrS 20,00. Estudantes a CrS 
10,00 em qualquer sessão. ,18 anos).
Professor de latim apaixonado por
uma crurmosa guerrilheira de Is-
rael.

TUDO NA CAMA - De JeanTiãrtog!
Ttaduçao de Raimundo Ma galhas;
Júnior. Com Dercy Gonçalves, Apa-
recicla Pimenta e Marcus Toledo.
Comédia baseada em Leito Nupcial.
Teatro Serrndor, Rua Senador Dan-
Ias, 13 (232-e53l). De 3a. a dom.,
às 21h. Ingressos de 3a. a 5a., a
CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantes),
6a. e dom. a CrS 40,00 e CrS 20,00
(estudantes) e sáb, a Cr$ 40,00, A
história da peça é apenas um pre-
ttxto para a explosão do hislrio*
nismo de Dercy.
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Música Exposicoes
DARCI VILA-VERDE - Recital do
violonista interpretando Gavota, de
Scarlatti, Ária com Variações, de
Haendel, Ballet, Alemanda, de Waiss,
Gavota e Prelúdio, de Bach e outras
obras de Vila-Lobos, Ponce e Ra-
vel. Hoje, às 2lh, na Sala Cecília
Meireles.

QUARTETO GALZIO - Recital do
conjunto italiano formado por:
Olaf llzins — violino, Mario Mesco-
li — viola, Antoniette Franzosa —
violoncelo e Corrado Galzio — pia-
no. Programa: Sonata em Ré Maior,
de Tarlini. Quarteto em Sol Menor,
de Bach. Dança Yorubi, de Blanca
Estreita. Fragmentação Zero, de
Hernandez Lopez e Quarteto em
Mi Bemol Maior Op 87, de Dvo-
rak. Hoje, às 21h, no Teatro Mu-
nicipal,

OPERA DE CÂMARA - Apresenta-
çao de LMnfedelta Delusa, de
Haydn, com a Orquestra de Ca-
mara da Rádio MEC, sob a regên-
cia do maestro Nelson Nilo Haek.
Amanhã, às 18h, na Sala Cecília
Meireles.

FESTIVAL GUERRA PEIXE - Concer-
to com Sônia Vieira — piano Su-
nislaw Smiigin — violino, Nélio Ro-
drigues — violão, José Botelho —
clarinete e Noel Devos — fagote.
No programa, Suite n.° 2, Nordes-
tina, Três Peças, Sonatina n.° 2, Duo
e outras peças. Amanhã, às 21h,
na Casa de Rui Barbosa, Rua S. Cie-
mente, 134, com entrada franca.

RECITAL — Do pianista Arnaldo Re-
belo, acompanhado da meio-soprano
Carmen Pimenlel. No programa,
obras de Arnaldo Rebello. Amanhã,
às 18h, no Auditório Lorenzo
Fernandei, Av. Graça Aranha, 57 —
12.°

ASTOR PIAZZOIA — Apresentação
do compositor e músico argentino,
acompanhado de seu conjunto. Par-
ticipaçào da cantora Ameiita Baltar.
Amanhã e sábado, às 21 h, no
Teatro Municipal. Ingressos a Cr$*J60,00, frisa e camarote, a Cri
60,00, poltrona e balcão nobre, a
CrS 40,00, balcão simples, a Cr)
30,00, galeria e a Cr$ 15,00, estu-
dantes.

O DESCOBRIMENTO DO BRASIL -
Apresentação do poema sinfônico
de Vila-Lobos sob a direção geral
de Arlindo Rodrigues. Participação
óa Orquestra do Teatro Municipal,
sob a regência do maestro Henrique
More lamba um, do Coro do le.itro,
sob a direção de Santiago Guerra,
da Esrola D >málica Martins Pena,
ele. Corpo de B:uc c Esrola dc Dan-
ças Clássicas c'o teatro c da Escola
Nice Cardoso. Corcogr.-fio de Ta-
ttand Lcskovü c Johnny Franklín.
Coordenação cênica cie Mangione
Júmor. Domingo, às lóh, no Teatro
Municipal. Entrada franca.

SHOENBERG E O SÉCULO XX - Re-
citai com a participação de Odeie
Dias — flauta, Pagano — piano.
Noel Devos — fagote, José Botelho
— clarinete, Celso Woitzenlogel —
flauta, João Daltro e Fnntisek Bar-
tik — violinos, George Kiszeli e Ar-
lindo Penteado — viola, Watson
Clios e Márcio Mallard — cello,
e a Associação de Canto Co-
ral. Programa: Noite Transfigurada,
De Profundis, para Coro e Seis Pe-
ças, Op. 19, 3 • Op. 11, para ?'<»•
no, de Schoenberg. Seqüência para
Flauta Solo, de Berio e Trio N.° 1,
Guerra Peixe. Segunda-feira, às 21 h.
na Sala Cecília Meireles. Assinaturas
para os cinco recitais do ciclo a CrS
120,00, platéia a CrS 80,00, platéia
superior, e Cr$ 40,00, estudantes.

TURÍBIO SANTOS - Recital do vio-
lonísta interpretando obras de Dow-
land, Gaspar Saenz, Bach, Vila-lo-
bos, Poulcnc, Sauquet, Turina e Bar*
rios. Segunda-feira, às 21 h, no
IBAM, Rua Vise. Silva, 157, com
entrada franca.

RECITAL - De John Spindler -
violino, Tomoro Sarurai — viola,
Pasqual Dubois — cello e David
Evans — flauta. Programa: Dois
Quartetos para Flauta, Violino, Vio»
Ia e Cello, de Mozart, e Trio em Som
Maior, de Beethoven. Segunda-feira,
as 21 h, na Livraria Carlilos — Ipa-
nema.

ORIANO DE ALMEIDA - Recital do
pianista interpretando obras de Cho-
pin. Dias 17, 18, 20, 24 c 25, às
17h30m, na Escola de Música da
UFRJ, com entrada franca. Pr orno*
ção do AAEC.

MIGUEL PROENÇA - Recital do pia-
nisto interpretando: Sonata K-310,
de Mozart, Três Intermezzi • Rap-
sódia, Op. 119, de Brahms, Três Ma-
zurcas e Fantasia, Op. 49, de Cho-
pin, e outras obras de Vila-Lobos e
Debussy. Dia !7, às 18h, na Sala
Cecília Meireles.

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE —
Início do II Concurso Nacional de
Jovens Instrumentistas, com a apre-
sentação dos seguintes candidatos:
Mauro Alceu Senise — flauta. Ri-
cardo Cincinates — violino e Ru-
bens Figueiredo — clarinete. Do-
mitigo, às 10h30m, no Teatro Fênix,
Rua Lineu de Paula Machado, com
entrada franca.
RENZO BOJA - Recital do orga-
nista italiano interpretando: Sonata
em Lá Menor, de Galuppi, Toccata
11a., de Scarlatti, Passacaglta em
Dó Menor, de Bach, Gran Pier.»
Symphoniquc, de Fr.mck e Plein Jeu,
de Clerambault, Segunda-feira, às
21 h, no S.ilão Leopoldo Miguez, na
Esteia de Música da UFRJ.
ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAI -
Apresentação sexta-feira, às 21h, no
Outeitc da Glória, em promoção do
DAC/MEC e do I Exército.

CARTÕES DA "BELLE EPOQUE" -
Exposição de 600 cartões-postais.
Museu de Arte Moderna, Av. Beira-
Mar. De 3a. a sáb., das '2h às 19h
e dom., das 14h às 191), Ate dia ó
de outubro.

• Uma mostra diferente e didá-
tica, recuperando em 600 exemplos
brasileiros e internacionais o espí-
rifo e a criatividade dos anos que
vão de 1880 a 1920. Os cartões
aproveitam toda espécie de mate-
riais e a publicidade então recém-
nascida. (R.P.)
JOVENS COMPOSITORES ALEMÃES
— Exposição de partituras, fotos de
peças teatrais, ensaios, fitas grava-
das e retratos.de Jurgen Beaurle,
Peter Braun, Herbert Blendinger,
Chritoph Hemperl, Werner .'jcob e
mais 23 compositores. Museu de
Arte Modarna, Av. Beira-Mar. De
3a. a sáb., das llh às 19h e dom.,
das 14h às 19h. Entrada franca.
Até dia 22

RAUL PEDERNEIRAS - Mostra õ>
memorativa do centenário do de-
senhista e cartoonista. Paralelamente
serão exibidos slides e um curta-
metragem sobre a vida e obra do
artista. Museu da Imagem e do
Som, Pça. Mal, Ancora, 1. De 2a.
à 6a., das llh às 17h. Até do-
míngo.

O RIO DE JANEIRO NO SÉCULO
XIX — - Mostra de gravuras, do-
cumentos históricos, impressos di-
versos, carnet de baile, programa
de casas de diversão, armas perten-
contes ao Museu Histórico da Cida*

de, louças, cristais e imagens. Mu-
seu Universitário Augusto Motta,
Av. Paris, 72 — Bonsucesso. De 2a.
a 6a., das llh às IBh e sáb. e dom.
das I3h às !8h. Até dia 15 de
outubro.
SAO THOMAZ DE AQUINO -
Mostra de peças iconográficas e bi-
bliografia diversa. Biblioteca Nacio*
nal, Av. Rio Branco, 100. De 2a. a
óa., das lOh às 21h, e sáb., das
12h às 181-1. Até dia 25.
ARTE E CULTURA POLONESA -
1944 A 1974 — Mostra de cerca da
100 cartazes, tendo como tema cen-
trai a vida do Teatro Polonês, selos
comemorativos, 39 reproduções de
quadros dos séculos XIX e XX e 35
painéis documentários sobre a vida
de Chopín. No hall do Palácio Tira-
dentes, Rua da Misericórdia.

UM MUNDO MENOS CINZA
MENOS I RIO.

MENOS TRISTE.
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Parques e Jardins
JARDIM BOTÂNICO — Sete mil
espécies classificadas e a mais com-
pleta coleção de palmeiras do mun-
do, cerca de 300 tipos diferentet,
sendo ainda o único que possui es
características próprias para as bro-
mélias. Obras de arte e prédios his-
tóricos, como o da Fábrica de Pól-
vora, fundada em 1808. Cuias po*
liglotas para o: visitantes. Estácio-
namento pela entrada da Rua Jar-
dim Botânico, 1008. Horário de in-
verno: das 8h30m às 17h30m, e no
verão até 18h30m. Ingressos a CrS
1,00 e cridnças com menos de 8
anos não pagam ingressos.

PÃRQÜE_ÒTcÍDÃÒE - Com lagos?
bosques, jardins artísticos, extensos
gramados e ainda o Museu da Ci-
dade. Estrada Santa Marinha s/n.°.
De 3a. a 6a., das 13h às 17li, sáb.
e dom., das llh às 17h.

PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, sede do Instituto dc Belas-
Artes, florestas, grutas, torreão, ca-
íabouço dos escravos, jardins, la-

gos, represas. Na Rua Jardim Bo-
tanico, 414, das 8h às 17h30m, ex*
ceto às segundas-feiras.

JARDIM ZOOLÓGICO - Várias es-
pécies de animais da fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
africana t asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil, Na
Quinta da Boa Vista, diariamente,
das 8h às 18h30m. Ingressos a CrS
2,00. Crianças com menos de 1,20m
não pagam.
FLORESTA DA TIJUCA - Visita à
Cascatinha, Açude da Solidão, Bom
Retiro, Cascata Diamantina e Cape-
Ia Mayrink, que lem oo altar quatro
painéis de Porlinari.

QUINTA DA BÒA VISTAA~Ant7g7
chácara do Elias, uma das mais bt
las residências âa época que, ofer-
tada a D. João VI, se tomou o Ha-
ço de São Cristóvão. Aí pioraram
D. Pedro I e D. Pedro II. Hoie é
sede do Museu Nacional e onde
está localizado o Jardim Zoológico.
São Cristóvão.

GAL COSTA — Show da cantora
acompanhada dc João Donato —

piano, Chiquito — guitarra, Ober-
dan — flauta e sax, Luís Carlos dos
Santos — bateria e Milton Botelho
— baixo. Dir. geral de Caetano
Veloso. Dir. musical de João Do-
nato. Teatro da Praia, Ruí; Francisco
Sá, 88 (267-7749 e 227-1083). De
3a. a sáb. às 21h30m, dom. às 19h.
Ingressos a CrS 30,00 e Cr$ 20,00
(estudantes).

O PEQUENO NOTÁVEL - Show do
cantor o compositor Jucá Chaves,
acompanhado do conjunto Os Sdru-
wes. Cen. Juarez Machado. Progra-
inação visual de Antônio Guerreiro.
Teatro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1426 (227-6686). Diária-
mente, às 21h30m, De 3a. a Sa., a
CrS 40,00, 6a„ sáb. e dom., a CrS
50,00.

A CENA MUDA - Show da canto-
ra Maria Bethania, acompanhada do
conjunto Terra Trio, Pauto (flautis-
ta) e Cláudio (guitarrista). Dir. de
Fauzi Arap. Cen. e fig. de Flávio
Império. Teatro Casa Grande, Av.
Afranio de Me15 Franco, 290 
.227-6475). De 4a. a sáb., às 21 h
30m, e dom., às 19h. Ingressos de
4a. e 5a. e dom., a CrS 40,00 e CrS
20,00 (estudantes), 6a. e sáb., a
CrS 40,00.

EXTRA
SAMBA DIFERENTE — Roda de
Samba da Mangueira, com a par-
ticipação de Os Bambas do
Samba, Freto Rico, Jajá, Genaro de
Bahia e Melão, e todos os com-
positores da Escola. Todas as sextas-
feiras, a partir das 22h, na Qua-
dra da Escola. R. Visconde de Nite-
rói. Aos sábados, a partir das 22h,
ensaio e grito de carnaval.

NOITADA DE SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Ivone Iara, Baiani-
nho, Gisah Nogueira, Sobrina, Con-
juntos Nosso Samba e Exporta Sam-
ba, Zeca da Cufca e passistas. To-
das as segundas, às 21h30m, no
Teatro Opinião, R<n Siqueira Cam-
pos, 143 (235-2119).

CASAS NOTURNAS
BRASILEIRO, PROFISSÃO: ESPERAN-
ÇA — Coletânea organizada por
Paulo Pontes, com textos e músi-
cas de Antônio Maria e Dolores Du-
ran. Com Paulo Gracindo e Clara
Nunes e orquestra regida pelo mães-
tro Orlando Silveira. Dir. de Bibi
Ferreira. Con. e fig. de Arlindo Ro-
drigues. Antes e depois do show,
apresentação do conjunto de Waldir
Calmon e As Go rotas do Rio. De
3n. a 5a., às 22h, 6a. e sáb,, às
23h30m, e dom., às 20h. Ingressos
de 3a. a 5a., a CrS 40,CO e de 6a.
a dom., a Cr$ 50,00, Canecão, Av.
Ven;esi.-,u Brás, 215 (246-0617 e ...
243-7188).

ZIRIGUIDUM, OI 7S - Show apre-
sentado por Oswaldo Sargentelli,
com As Mulatas Que Não Estão no
Mapa, e mais 35 artistas. De 3a. à
5a. e dom. às 23h, sáb. às 22h e
lh. Sucata, Av. Borges de Medeí*
ros, 1 426 (227-6686). Até sábado.

BRAZILIAN FOLHES 75 - Show
com Jerry Adriani, Edu da Gaita,
Nora Ney, Jorge Goulart, Lourdi-
nha Bittencourt, o malabarista Wil-
liam VA», o conjunto Sambacana, c
Black and While National Rio Dan-
cers (corpo de ballet clássico, mo-
demo e folclórico), passistas e rit-
mistas. Coreografia de leda luqui
Fig. de Arlindo Rodrigues. Cen. dr
Fernando Pamplona. No Hotel Na-
cional i'399-0100). Sem couvert ar-
tíitico, consumação de Cr$ 90,00.

SHOW — Todas as segundas e quin-
tas com Mário Alves ao piano. Às
terças, a parlir das 22h, Roda de
Samba, com Neide, Eni e Leci Bran-
dio, óa Mangueira, Mano Décio da
Viola e o conjunto Reais do Ritmo.
As quartas e sábados, apresentação
de Jordelio Marcai e Luis César.
Aos sábados, o cantor Blecaute. Ce-
pelão, Rua Senador Dantas, 113.

SHOW — Diariamente, com os can-
tores Célia Paiva e Péres Moreno,
acompanhados do conjunto do
maestro Domingos Ricci. Música pa-
ra dançar. Churrascaria Vicentáo,
Rua Cde. de Bonfim, 435 (258-7091).

CANÇÕES BRASILEIRAS E PORTU-
GUESAS — Apresentadas pelas can-
toras Maria da Graça, Claudia Fer-
rcira, o grupo folclórico Luso-Bra-
sileiro e o conjunto do organista
e pianista Hiran Trindade. Adega
de Évora, Rua Santa Clara, 292
(237-4210).

MARIA CREUSA - Show de 3a. a
domingo a partir de 0h30m. A par*
tir das 22h, música ao vivo para
dançar com o conjunto de Juarez
Araúio e o Winter Quinlet. To-
das as segundas-feiras, às 22h, Noi-
te de Jazz, apresentada por Paulo
Santos, com Juarez Araújo, Paulo
Moura, Maestro Cipó, Aurino e Ber-
nard Maury. Aberto a partir das
20h. Ia Bateau, Pça. Serzedelo Cor-
reia, 15-A. (236-3170) Maria Creu-
sa até domingo.

TUDO COM V - Show do travesti
Valeria, acompanhado do conjunto
Ré-Lax. Number One, Rua Maria
Quitéria, 19 (267-2231),

BAIANGANDÃ — Show diariamente
a partir das 22h, com Chinoca e
seu órgão e o pianista Marinho. As
6a. e sáb., o conjunto de Aércio,
o conjunto de samba do Dr. Jonas
e a sambista Sabrina. Aos sáb.,
apresentação de Jerry Adriani. Holel
Nacional (399-0100). Consumação
mínima: Cr$ 25,00. Diariamente,
no restaurante da piscina, iantar
com «how de Aércio e seu con-
junto, Jorge Veiga e Nora Nei-

ENSAIO GERAI — Show diariamen-
te, às 24h, com Pedro Paulo, passis-
tas e ritmistas. Boate Castelinho,
Av. Vieira Souto, 10O (267-4174).

CHICAGO 1920 - Show produzido
por Alfeu Pena, direção de Yang.
Com Cheiroso, Valcntim And^rron.
Fábio Camargo, Chagutnha, Walter
Cano, Wilson Guimarães e baila ri-
nas. Boate Cowboy, Pça. Mauá
(243-3135).

RIBAMAR FALA DE DOLORES DU-
RAN - Show de Za. • sáb. is 24h

com a participação dos cantores
Valesca, Mano Rodrigues,' Ivan El-
Jaíck. Participação especial de Car-
minha Mascarenhas. Dir. de Riba-
mar. Boate Fossa, Rua Ronald de
Carvalho, 55 (235-7727 e 237-1521).

FANÁTICO SHOW DA VIDA .. r-ACIL
— Show dirigido por Vang. Com Ce-
sai Montenegro, Gugu OÜmecha,
Hércio Machado, Everardo, a dupla
Susan e George e Osni José. Ero-
tilui, Av, Prado Júnior. 63 - ...
(237-3390). Últimos dias.

FATS ELPIDIO - Ao piano diária-
mente. Open. Rua Maria Quitéria,
33. (237-1273).

PSICO-SHOW - De
partir de 1 h. Ü;r. r

a sáb- a
rodução de

Hércio Machado Com Zólio Zsmtr
e Tema Trio. Às 3h, Só Vai de
Samba, cem passistas, ritmistas e
a¦!; ochas. Bacarat, Rua Duvívier
37K (255-4?'!-'

SHOW — Diariamente a partir das
20h até às 24h, com as cantoras
Célia e Celma, acompanhadas do
conjunto Top Leme. Deck Bar, no
Leme Palace Hotel.

BRA7.ILIAN SHOW - Apresentação
d<* S -Ineí ?'lva com passistas e rn
m"r t et s do Salgueiro. Churra'.í:srií
Schinittão, Rua Voluntários da Pá-
tria, 24 (226-2904). Sem consuma-
cão mínima.

GRAÇA DO BONFIM - Musical pro-
duzído por J. Braga e Carlos Ma-
chado. Com Djenane Machado, Ari
Fontoura, Cléa Simões e Carlos Ne-
greiro, além dc músicos e bai Ia ri-
nas. Coreografia de J u a n Car-
lor Berardi. Fios. de Girela Macha-
do. Show de 3a, a 5a., às 23h30m,
6a. à 0h30m. sáb.. às 20h30m c
0h30m, e dom., às 20h30m; no
Goldep-Room do Copacabana Pala*
ce (2570881). Couvert: 3a. a 5a.
e dom., a Cr$ 80,00. 6a. e sáb., a
CrS 100,00.

SAMBA, HUMOR E MULHER - De
3a. a dom., à meia-noite, show com
Ivon Curi apresentando Wanda Mo-
reno, os cantores Marli, Sidney e
Paulo Crístian e um elenco de 35
mulatas, passistas e ritmistas. Aos
sábados, a partir de 1 h15n\
Ivon Curi cantando e dizendo
piadas. Aberto todas as noites com
C07inha brasileira. Sambão o Sinhá,
Rua Constante Ramos, 1 '10 . . . .
(237-6368). Durante o mes de agosto
o Sinhá estará aberto para almoço
aos dom., ao preçc fixo de Cr$
65,00.

CASA DO TANGO — Show aprusen-
tado por Sidney Silva, diariamente,
às 22h30m e lh, com a participação
de passistas, ritmistas e destaques
das Escolas de Samba. Às 2Ah, tan-
gos e boleros com José Fernandes,
Perez Moreno c a cantora Dina Gon*
çalves e o Conjunto Tvpico Porte-
nho. Rua Voluntários da Pátria, 24.

DINA SXER — Show de samba com
a cantora. Le Roi, Rua Fornando
Mendes, 28-A (256-7337).

MISTO QUENTE DO OUTRO LADO
— Show com Agildo Ribc;ro.. Ro-
geri a e Pedrinho Mattar, acompa*
nhados de Alcione e seu conjunto.
Monsieur Pujol, Rua Anibal de Men-
donca, 36 (287-0105). Até sábado.

SHOW — De 6a. a dom. apresen-
tação do cantor Cris. Diariamente
música ao vivo para dançar. Ponto
da Barra, Av. das Américas, 591
(399-2922). Barra da Tijuca.

SAMBA... KUMBA... SHOW -
Apresentação diária de Lúcia Apa-
che, Sandra Mara, os Kabulctes,
Nadinho da Ilha, Ester Tarcitano,
puSf.istas e ritmistas. Plaio, Av.
Prado Júnior, 258-A (257-6132).

SHOW - A partir das 20h30m,
show com Grincha Bank e seu
conjunto, t os cantores Maria He-
lena, Everardo, Dina Gonçalves,
Gracinha e Miguel França. Bierklau*
se, Rua Ronald de Carvalho, 55 ...
(237-1521 e 235-7727).

SHOW — Diariamente, a parlir aai
20h, música ao vivo para dançar,
com o cantor e guitarrista Paulo
Ronaldo e o pianista e organista
Miguel Nobre. Todas as sextas e
sábados, às 21 h 15m, a cantora Lu-
ciene Franco. ChurraJcaria Pavilhão,
Campo de São Cristóvão, 102.
(23 4-5548).

SANS-GENE — Diariamente, as
22h, música ao vivo para dançar,
com o conjunto de Virgínia, Atílio,
Paraná e Zé-Ro. Atrações especiais
à meia-noite: cantores Cláudia Ver*
siani e Cláudio Barreto (2as.), saxo-
fonista Paulo Moura (3as.), música
antiga, com o conjunto formado
por Ian Gueszti, Eduardo Melo e
Souza e J. Lins (flautas) e Luís Au-
gusto (fagote) (4as.), Pitti (õas.l,
trompetista Celirlio (6as.), e Noite
de Seresta com o violonista Jarbas
sáb.). Boate Sans-Gene, Av. Rainha
Elizabeth, 767 (267-4174).

SHOW — Todas as segundas-
feiras, com Mozart. As sex*
tas, a pianista clássica Ana Gloz.
De 3a. a 5a., sáb. e dom., Zé Ma-
ria ao piano, no Restaurante Forno
e Fogão, Rua Sousa Lima, 43
(287-4212).

BAR 706 — Diariamente, conjunto
de Osmar Mililo, conjunto de Laér-
cio de Freitas e o cantor Emílio San-
tiago. Das 18h às 23h, Mister Harry
ao piano. Av. Ataulfo de Pa;vs, 706
(247-4193 e 267-4311). Couvert: CrS
15.00.

TEM TUDO MADUREIRA CITY SHOW
— De 3a. a dom. show a partir das
22h, com Ubiraiara Silva e seu
conjunto, Hélio Paiva, Juraci Baba
de Quiabo, Cristiane e Mário César.
Aos domingos ao almoço, show Íp-
fantil com o conjunto Os Amitiz,
Mário César, Amelinha, palhaços e
mágicos. Churrascaria Tsm Tudo,
Rua Pe. Manso, 180 (390-6054).
Amanhã e sábado, apresentação
dc João Roberto Kelly.

SHOW - De 2a. a sáb., com a du-
pia de fadistas Maria Alcina e An-
tónio Campos e o pianista Don Criar-
les e os guitarristas Antônio Ferrei-
ra e SHvtno Pinheiro. Restaurante lis*
boa à Noite, Rua Francisco Otavia-
no, 21 - 267-6629.

HOJE NA RAMO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66

AM-940 KH:

8h 30m
portes)

CAMPO NEUTRO (Es-

15h -- MÚSICA CONTEMPORÂNEA
— Peter Hammil, Can, Colosscum e Tan-
gerinc Dream.

22h — PRIMEIRA CLASSE 
Os Anacorctas, parte I. de Dc Temporum
Fine Comedia, cie Orff (Coro c Orquestra
Rádio Colônia); Peças da Suíte em Mi
Menor e Le Tambourin, de Rameu (Mi-
chele Delfosse); Concerti Grossi, Op. 3,
N'-'s. 1 e 2, de Haendel (Orquestra Bach
de Munique) e Finale do Concerto N? 6,
para Violino e Orquestra, em Mi Menor.
cie Paganini (Salvatore Accardo, solo;
Filarmônica de Londres — Ch. Dutoit).

23h — NOTURNO

JORNAL DO BRASIL INFORMA —
7h 30m, 121i 30m, 18h 30m, Oh 30m.

INFORMATIVOS INTERMEDIA-
RIOS — De meia em meia hora, a partir
das 6h 30m.

FM-ESTÉREO - 99.7 AAHz
Diariamente das lOh às 24h.

20h — CLÁSSICOS EM FM —
Concerto para Flauta, Cordas e Continuo.

N? de Leciaircm Dó Maior, Opus 7
(Laude Monteux com a Academia St-
Martin-in-the-Fields); Sonatas em Sol
Maior e Sol Menor. $e Cimarosa (Rafael
Puyana) e Sinfonia N'-' 9, em Ré Menor.
dc Bruckncr (Nova Fillarmonia, regência
de Otlo Klemperer).

INFORMATIVOS EM UM MINUTO
— A partir das llh, de hera em hora.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 - 7.° andar - Telefone: 264-4422.

Museus
MUSEU DO BANCO DO BRASIL —
Av. Presidente Vargas, 328/16.° an-
dar (243-5372). De segunda a sexta-
feira, das 9h30m às 17h30m,

MUSEU DE VALORES - Com códu-
Ias e moedas antigas, coleções cas
primeiras cédulas e moedas que cir-
cularam no Brasil no tempo do do-
minío holandês e do Império. No
Banco Central do Brasil, Avenida Rio
Branco, esquina de Visconde de
Inhaúma. De terça a sexta, das
llli30m as 16h30m, sáb. das llh
às 1-lh e dom. das 12h às ISh.

MUSEU DE ARTE MODERNA - Ex-

posição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema e
teatro. Avenida Beira-Mar (231-1871)
Aberto de 3a. a dom., das 12h às
19h. Ingressos a Cr$ 2,00. Aos do-
mingos, das 14h ás 19h, com e>i-
trada franca.

MUSEU DO ÍNDIO - Exposição de
várias áreas culturais indígenas. Tra-
ballios das tribos do Xingu, Pinda-
re, Norte da Amazônia e Nordeste.
De 2a. a 6a., das Uh30m às 17h.
Rua Mata Machado, 127 (228-5805).

MUSEU NACIONAL - Fundado em
1818 por D. Joào VI. Tem uma se-

ção de Paleontologia e uma impor-
tante coleção de múmias na seção de
Antropologia. Quinta da Boa Vista,
Campo de Sao Cristóvão (287-7010).
De 3a. a domingo, das 12h ás lóii
30m. Segundas e feriados não abre.

CHÁCARA DO CÉU — Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.
Possui 357 obras de arte brasilei-
ras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias e pra-
taria. Na Rua Murtinho Nobre, 93.
De 3a. a sábado, das 14h às 17h.
Domingos, das llh às 17h. Ingres-
sos a CrS 3,00 e CrS 1,00 (estu-
jfantes).

MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN -

Construído nos fundos do Jardim
Sot.inico em 1800, a antiga Casa
dos Pilões e ex-moradia dc Joào
Geraldo Kuhlmann, é a atual sede
cio Museu. Aí podem ser vistos ob-
letos pessoais do cientista, seus ins-
trumentos de trabalho, suas cole-

ÇÒes e os resultados de suas pes-
quisas. Rua Jardim Botânico, 1 008.
De 2a, a 6a., das 8h30m às 17h30m.

MUSEU VILA-IOBOS - Funciona no
Palácio da Cultura, Rua ào Imprensa,
16/9.° andar, sala 913. De 2a. a
6a„ das 1Oh às lóh.

MUSEU DOS ESPORTES PRESIDENTE
EMÍLIO GAKRASTAZU MÉDICI - Ex-
posições rotativas e mostra de to-
dos os esportes praticados no Bra-
sil, desde atletismo até automobi-
lisrno. Além da Taça Jules Rimet,
Independência e a do Tetracampeo-
nato Juvenil de Cannes. No Maraca-
nã, Rua Prof. Henrique Rabelo —
Portão 18 (228 3385). De 2a. a sáb..
das 9h às 17h. Domingo, das 13h
ás I7h.

MUSEU NACIONAL DE BELAS-ARTES
— Galerias nacionais e estrangeiras.
Na Av. Rio Branco, 199 (223-3470).
De 3a. a 6a., das 13h às I9h, sáb.,
e dom., das I5h às 18h. Visitas
guiadas óc terça a sexta-feira, doa
I5h às 17h. Entrada franca.

MUSEU DA REPÚBLICA - Com ob-
letos relacionados à História da Re-
publica, como a condecoração de
Deodoro, etc. Rua do Catete, 153
(225-4302 c 245-3105). Do 2a. a
dom., das 12h às I8h.

CASA DE RUI BARBOSA - Exposi-
çao permanente com os inoveis, rou-
pas, livros e carruagens que perten-
ceram a Rui Barbosa. Rua Sao Cie-
mente, 134 (246-5293 e 226-2548).
De 3a. a domingo, das I4h às 2!h.

MUSEU DA FAZENDA FEDERAL —
Objetos e documentos sobre o Co-
mércio Exterior, no Palácio da f-d-
.icndò, na Avenida Presidente Antô-
mio Carlos, 375, sobreloja, setor A.
Aberto de 2a. a 6a.-feira, das llh
as 17h. Ate dia 13 de setembro,
exposição Artistas c Escritores Fa*
xendários.

MUSEU DA CIDADE - Com poças
relacionadas a História cio Rio de
Janeiro. No Parque cia Cidade, Es*
irada Santa Marinha (247-0359). Da
stigunda a sexta-feira, das )3h às
17h. sáb-, dom. e feriados, das llh
às 19h.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL —

Com valiosas peças da nossa Histó-
ria, como a carruagem imperial, tro-
no de D. Pedro II, etc. Na Praça
Marechal Ancora (224-0933). De ler-
ça a sexta-feira, das I2h às 17h30m,
sáb., dom. e feriados das 14h às
\7 horas.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM -
Praça Marechal Ancora, 1 (224-1650).
De terça a sexta-feira, das 12h às
17h, sáb. e dom., das 14h ás 17h.

MUSEU DE ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES — Parque do Flamengo,
Av. Rui 8arbosa (245-1195). De ter-
ça a domingo, das 12h às 17h.

MUSEU DA FAUNA - Mostra do
mamíferos, aves e répteis empalha*
dos, mostruários com metamorfose
de borboletas, além de animais ra-
ros encontrados no Brasil. Quinta
da Boa Vista (228-0556). De 3a. a
6a., das llh às 17h, sáb., dam. o
feriados das lOh às 17h.

MUSEU IMPERIAL IRMANDADE DE
N. SRA. DA GLORIA DO OUTEIRO
-• Exposição do Arte Sacra, Pça. N.
bra. da Glória, 135 (225-2869). Dom.
aas 8h às I2h.

MUSEU CORPOLOGICO - Rua Jar-
dim Botânico, 1 008 — Jardim Bota-
nico (227-4430). De segunda-feira a
domingo, da 9h30m às 17h30m

MUSEU DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DA GUANABARA — Av.
Salvador de Sá, 2 — Estácio, 5 —

(224-50561. De segunda-feira a do-
mingo, das 9h às 17h.

MU5EU DO FOLCLORE - Com um
acervo que inclui pecas de arte o
«itesanato popular — brinquedos,
leques .peneiras e instrumentos mu-
sicais de fabricação caseira, inclu-
fncnfárias típicas e grande material
sobre cultos afro-brasileiros. No
Anexo do Palácio do Catete 
(245-3838). Dc 3a. a 6a., das 13h
as 18h.

MUSEU NAVAL E OCEANOGRÁFICO
— Do Scvico de Documentação àa
.Marinha, com modelos do navios,
objetos históricos e pecas aos per-
(enceram a grandes vultos da Ma-
rinho. Rua Dom Manuel, 15. Ce 2a.
.. 6a.. das 12h às 17h30m, • i4b.
dom. e feriados, das 12h l* !8h.

\
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DO JEITO QUE 0 MUNDO VAI

Mapas
agrícolas
Mapas produzidos
recentemente por
técnicos do Ministério
da Agricultura da
Grã«Bretanha
classificam as terras
da Inglaterra e País de
Gales, conforme sua
utilidade agrícola, e
mostram, em cores
diferentes, as várias
qualidades de terra.
Impressos na escala
1:6330, esses mapas
dividem as terras em
cinco categorias,
constando das duas
primeiras menos de
um quinto do seu total.
A terra de primeira
categoria tem um
mínimo de limitações
e pode ser altamente
rentável; a quinta
categoria é limitada e
serve apenas para
pastagem. Segundo um
dos técnicos, "se uma
área da Inglaterra
ocidental foi
classificada na terceira
categoria, sua
qualidade será
exatamente a mesma
da Região Norte de
qualquer outra parte do
país".

Radiações
sem filtro
Num estudo realizado a*
pedido de autoridades
de Nova Jérsei,
cientistas
norte-americanos
advertem que certas
substâncias químicas
nocivas — como o
fluorcarbono — estão se
concentrando na
atmosfera terrestre,
dada sua utilização
cada vez mais freqüente
em aparelhos áe ar
condicionado e ãe
refrigeração e nos
sistemas ãe expulsão
áe áesoáorantes,
cosméticos, inseticidas,
etc. Segunáo o Dr.
John Sioinnerton,
porta-voz ão grupo,
verificou-se também que
a quantiáaãe áe ozônio
no ar que respiramos
diminui crescentemente
— o perigo, para o
cientista, reside na
lenta destruição áa
camaáa ãe ozônio que
filtra as radiações
cósmicas de raios
ultravioleta.
Aumentando a
radiação em apenas
17o, o que pode ocorrer
dentro de alguns anos,
duplicarão os casos
de câncer na pele

Vantagens
da crise

As estatísticas de
acidentes de transito
fatais na Itália
diminuíram depois que
os preços de gasolina
dispararam. Segundo
relatório do Instituto
Central de Estatísticas,
1396 pessoas morreram
em 42 699 acidentes nos
primeiros meses de
1974. Nos primeiros
meses do ano passado
houve 1 492 mortos em
48 695 acidentes.
O Instituto não
estabelece relação entre
esse fato e a crise de'
energia, mas a verdade
é que o número dc
caros nas estradas e
ruas diminuiu desde
que o Governo começou
a elevar os preços da
gasolina — o calão
custava CrS 6,50 em
setembro c as ora vale
aproximadamente
CrS 10,00.

Durante os próximos
três anos, o
Departamento de
Farmacologia da
Universidade ãe
Newcastle, Upon Tyne,
Inglaterra, examinará os
efeitos ão haxixe no

HAXIXE
Culpado ou inocente

cérebro humano, para
descobrir se a droga
é realmente nociva.
A pesquisa, ¦
subvencionada pelo
Conselho de Pesquisas
Méãicas da
Grã-Bretanha, será

dirigida pelo Professor
John W. Thompson
e pelo Dr, Heather
Ashton e versará sobre
as conseqüências ão
tetrahidrocannabinol,
parte ativa áa ároga.
Segundo o professor

Thompson, "a pesquisa
é parte de um
programa que abrange
uma série de
investigações sobre os
efeitos de muitas drogas,
inclusive as utilizadas
no tratamento ãe
doenças mentais.
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VENHA AO COPACABANA PALACE
NOS DIAS 20-21 E 22 DE SETEMBRO.
VOCÊ DESCOBRIRÁ O QUE SE PODE
FAZER PARA TORNAR O NOSSO
MUNDO MENOS CINZA, MENOS
FRIO, MENOS TRISTE.

III EXPOSIÇÃO DE FLORES
Promoção JORNAL DO BRASIL

Paulo Nolding apresenta
e 30 artistas na fantasia musical

CHIQUINHA
GONZAGA

HOJE. AS. 17. E. 21,15. HS.
de El» Pinho O-borne e Carlos Paiva — Arranjos e Dir.: Dor! Caymí.
Coreog.t Gilberto Moita. Figt.: AMt Couise Nery — DU.; Parnan.
buco de Oliveira. - -hi; 21,15 h, Sáb.;'20 • 22,30 h>.

EVA
TEATRO DULCINA - RES.: 232-5817
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6.° MÊS DE SUCESSO

À GAIOLA DAS LOUCAS
TEATRO GINÁSTICO - Reservas: 221-4484

HOJE E AMANHÃ ÀS 21 HORAS
"Ri da primeira à última cena, assim como iode a platéia"

Gilberto Tumscitz — O Globo (P

••••••••••••••••••
"^ Minister e Canecão apresentam W;

\ BRASILEIRO, PROFISSÃO: ESPERANÇA *
-K De PAULO PONTES para você lembrar de )f
_^ ANTÔNIO MARIA e DOLORES OURAN. yL.
-)C Com PAULO GRACINDO E CLARA NUNES *
L Direçlo: BIBI FERREIRA - Produção: BENIL SANTOS -u

_£ 3.", 4.,s e 5." feiras: 22:00 **"T* 6.as e sábados: 23:30 h CanecfiO *"
-^C Domingos: 20:00 h 246-7188/246-0617 y^-
******************

TEATRO ADOLPHO BLOCH
AR CONDICIONADO TOTAL

EDIFÍCIO MANCHETE
Rua do Russell, 804 — Tels.: 285-1465 a 285-1466

ADOLPHO BLOCH apresenta

3 ^^W/~V*AXJíLJUifl
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SUELY FRANCO MA5C0 SANINI
MARIA SAMPAIO TETt MSD!NA

CARLOS KR0EBER ARICLÉ PEREZ
musical maravilha

Direção geral de FLAVI0 RANGEL
PARA MAIORES DE 14 ANOS
INGRESSOS A VENDA NA BILHETERIA DO TEATRO

E NAS AGENCIAS DE 0 GLOBO
CENTRO: COPACABANA:

Av. Rio Branco. 185 Rua Dias da Rocha, 9-B
De terça-f. ira.9 tto.fningcfàs CTj.hòi^sitJüirita-fólrá.j'1 ,>'
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Ingressos para estud
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RESERVA ESPECIAL APRESENTA

JAMES BOND Agente 007
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Horário 21:15
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JUCÁ CHAVES
O PEQUENO NOTÁVEL Lr

DIARIAMENTE, ÀS 21,30 HORAS Ç^1
TEATRO DA LAGOA - TEL. 227-6686

Telefone para
222-2316

e faça uma assinatura dc
JORNAL DO BRASIL

0 "milagre brasileiro" está sendo realizado com
tecnologia, criatividade, recursos humanos e administração

eficaz! Estes livros não podem faltar em sua biblioteca.
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A DIRETORIA DA EMPRESA: Estratégia e Estrutura
João Bosco Lodi

Agora em 2. »edição, revista e muito ampliada, é o primeiro livro brasileiro a estudar as funções
.da Diretoria das nossas empresas - do Presidente e do Conselho de Direção aos diretores setoriais»
sob os ângulos'administrativo e organizacional.
O cap. final estuda a principal função da diretoria: a decisão estratégica. O renomado conferen-
cista e AUTOR da "Administração 

por Objetivos" mostra, ainda, a importância de estar a "em-
presa voltada para fora". 216 págs. ilust. CrS 45.00.

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO: Uma Introdução
Fernando Prestes Motta

Trabalho pioneiro em nossa bibliografia apresenta o vasto e fascinante panorama da Administra-
ção, de forma global e introdutória ao mesmo tempo, simples mas sem prejuízo do rigor cientifico..
Uma preciosa visão, autenticamente brasileira, do que se vem fazendo nesse campo, cada
vez mais importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. 160 págs. CrS 30.00.

C0NTR0LAD0RIA POR OBJETIVOS:
Rolf M. Treuherz.

Estudo de um Caso

WÊmÊÊÊm

O. ..."." *.,';

Um trabalho simples, prático e conciso que possibilita ao leitor a elaboração de um completo;
sistema de apuração de receitas, custos e lucros. Tal sistema inclui a determinação de lucros
brutos, margens de contribuição e pontos de equilíbrio globais e setoriais, 96 págs.
Cr$ 20.00,

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA
Antônio Vieira de Carvalho

A expressão "recursos humanos", intimamente ligada a "treinamento de pessoal" e"educação", deságua na melhoria e no aperfeiçoamento da mão-de-obra: o mais importante e
valioso investimento para o progresso de qualquer empresa. Um verdadeiro manual, completo,
didático e prático. 192 págs. CrS 40.00.

A MEDIDA DO LUCRO DA EMPRESA
Francisco de Assis Oliva

0 lucro da empresa pode c deve ser considerado
como a melhor e mais objetiva medida do diferencial
de utilidade conseguido com a realização da produção.
Especial ênfase é dada ao problema da inflação, e seus efeitos
nas contas da empresa. 144 págs. CrS 28.00.
Importante: Está no prelo o suplemento "O Sistema de Correção
Monetário" com as modificações do D.L. 1302 e 1338.
Os leitores podem requisita-los à diretoria ou "a sua livraria, grátis.

Quantas destas obras
fundamentais você conhece?

A Moderna Pesquisa de Mercado, 2.a ed 22.00
Desenvolvimento Industrial 30.00
Contabilidade Básica 45.00
Organizações Modernas, 4.a ed *. .25.00

0 Sistema de Mercado 25.00
Manual de Relações Industriais, vols. I e III cada 50.00
Aplicações da Engenharia de Produção 50.00
Uma Introdução Programada ao Pert, 3." ed 25.00
PERT-CUSTÓ - Um Manual de Instrução Programada. .25.00
Administração Financeira, vol. I,4.a éd 45.00
Administração Financeira, vol. II 40.00
Princípios de Administração, 2 vols., 8.:l ed 80.00
Princípios Gerais da Teoria de Preços 40.00
Administração por Objetivos, 3.:l ed 25.00-
Desenvolvimento de Executivos 30.00
Entrevista: Teoria e Prática, 2.:l ed 28.00
História da Administração, 2.;| ed 30 00
Recrutamento de Pessoal 22.00
Planejamento da Produção e Controle de Estoques .. .45.00

A Lei de Parkinson, trad. de Silveira Sampaio, 4.:1 ed. 15.00
A Lei e os Lucros 20.00
Técnica da Comunicação Humana, 4/ ed 45.00
Técnica de Chefia e Liderança, 3.:' ed 35.00
A Elaboração de Manuais na Empresa 20.00
Controle de Alta Administração IflJH:
Controles na Produção, 2.:' ed. revista 45.00
Análise Financeira por Objetivos 25.00
A Força de Trabalho no Brasil 30.00
Problemas e Aspectos de Administração Pública 45.00
Programação e Controle na Produção,' 2/ ed. revista. .40.00
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Hoyler (ora.)
lida
ITT
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AS DOENÇAS NO SANGUE
Segundo o Dr. Gerhard

Jorgensen, geneticista daUniversidade de Gottingen
Alemanha Ocidental, os indi-víduos que pertencem ao
grupo sangüíneo O teriam60% de probabilidades dechegar aos 75 anos, em rela-
ção aos ãos grupos A e B OsO também resistiram a todas
as doe?iças modernas, excetoas úlceras do estômago e du-odeno, ao passo que os A se-riam vulneráveis ao câncer,
enfarte do miocárdio, arte-riosclerose e diabete.

A quase total vulnerabi-
lidade dos A já havia sido
constatada numa pesquisa
feita por cientistas israelen-
ses entre 10 mil funciona-rios do Governo. A pesquisaabrangeu os grupos e os vá-rios sistemas do grupo, exa-
tamente sobre os 11 atual-
mente conhecidos. Os cien-
tistas concluíram então quea vulnerabilidade podia 

'ser
mais bem definida no inte-
rior de um mesmo grupo.Eles verificaram que entre os
dois subgrupos A — Al e A2— o primeiro tem mais pro-¦habilidades de ter angina do
peito e que o tipo Al BJ
é mais propenso ao enfar-
tes do miocárdio.

A morfologia dos seres
humanos está intimamente
relacionada ao grupo san-

guineo. É o que afirmam
Kelso, Tineman, Lewis e
Tully, hematologistas da
Universidade de Colorado.
Para eles, os A masculinos e
os A femininos são mais pe-sados que os B ou O femini-nos. De acordo com os pes-
quisadores americanos, um
médico que conheça essas
diferenças poderá 

'pedir 
a

verificação do grupo sanguí-
neo do indivíduo, caso con-
siãere, antes de realizar uma
transfusão ou operação, queo grupo não corresponde à

morfologia do seu paciente.Através dos subgrupos e
sistemas ãe grupos é possi-vel ainda retraçar as gran-des migrações 

'humanas 
e

reconstituir as etapas do po-voamento dos continentes.
Assim, o caráter sangüíneo
chamado "fator Diego", lar-
ga m ente encontrado na
América do Sul e Ásia Cen-
trai, confirmaria a tese de
que a América foi povoada
por homens vindos da Ásia
através do estreito de Beh-
ring.

A ENERGIA
SUBTERRÂNEA

\\\\\\\\\W-''-J!^M ^^^W I ^^Ê-^1 -IF1*: V^H *^^^K jU^I

TESTE DA FADIGA
Depois do teste de alcoolismo,

que denuncia motoristas embriaga-
dos ao volante, existe agora o tes-
te da fadiga, que determina o
cansaço e substitui a campainha
de alarme, avisando que é preciso
parar e dormir. Essa análise da
fadiga, que as autoridades suíças
deverão instalar brevemente nas
auto-estradas do país, é um tipo
especial de papel absorvente que,molhado com a saliva do motoris-
ta, acusa imediatamente as cateco-
lâminas produzidas por seu orga-
nismo, quando cansado.

ENGENHEIROS 
so-

victicos especialistas
em energia estu-

dam um projeto de cen-
trai elétrica subterrânea
que pode ser construída
em qualquer região onde
existe um riacho ou um
lago e na qual as rochas
cristalinas estejam situa-
das a um quilômetro, no
máximo, da superfície
do solo.

Segundo os técnicos,
esta central elétrica cor-
responde ao tipo dc
acumulação. Isto signi-
fica que tem por função
compensar as descargas
no funcionamento das
centrais comuns, térmi-
cas c hidráulicas. Nas
horas de maior descarga,
ela funcionará como
uma central hidráulica
comum e, quando a rede
da região industrial esti-
ver bastante abastecida
em energia, acumulará
água para a próxima
descarga.

No entanto, ao contra-
rio das centrais com
acumulação de superfí-
cie onde a diferença en-
tre os níveis de reserva
de água não ç muito
grande, a água das cen-
trais de acumulação sub-
terrânea trabalhará de
um modo muito mais in-
tenso. Essas instalações
terão poços verticais de
800 a mil metros dc
profundidade, perfura-dos até as rochas crista-
linas duras.

Em baixo, sabre uma
fundação natural sólida,
ficará a sala de máqui-
nas e os reservatórios
subterrâneos da central.
Caindo de uma altura de
1 quilômetro, a água
movimentará as rodas
das turbinas com a po-tência igual a de uma
central de acumulação
de superfície.

A MAQUINA
QUE ESCUTA

A primeira máquina registradora
eletrônica acionada pela voz está sendo

testada num supermercado deNova Jérsei. O caixa não precisa acioná-la.
Basta apenas que diga os preçosem voz alta para que sejam registrados.

Ao que parece, a máquina funciona
com a entonação do caixa e só

reage, mesmo, à sua voz

r
O NOVO

SOPORÍFERO
Os chineses tinham por costu-

me deixar cair gota a gota, numa
bandeja de prata, a água de um
jarro, cujo ruído suave proporcio-
nava-lhes um sono rápido. Esse
costume antigo está sendo agora
aplicado no tratamento da insônia.
Uma equipe de eletrotécnicos e
médicos aperfeiçoou o travesseiro
para dormir com um dispositivo
que produz uma música suave e
que, imitando o ruído da chuva,
tem a capacidade de atirar nos
braços de Morfeu o insone mais
rebelde.

A CADEIRA
VERSÁTIL

Durante a Exposição Internacional deServiços Hospitalares realizada recentementeem Earls Court, Londres, foi mostrado o sis-tema ambulift, para transporte de pacien-tes em hospitais. Trata-se de uma cadeira
_qiie se ergue a cerca de um metro acima donível do solo, gira a 180 graus e tem 67 cen-timetros de largura, única no gênero pos-sui um dispositivo de estiramento, para ca-sos em que a imobilidade se faz necessáriabeu uso destina-se aos departamentos de or-topedia acidentes, radioloaia. cirurgia, vo-dendo também servir para tratamento inten-suo e queimaduras.
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ÁRIES ir LIBRA

(21 de março I
19 de «bri»

(23 de letembro 4
32 de outubro)

impróprio para assuntos so-
ciais. Feliz para aventuras
românticas. Novas conquís-
tas poderão terminar em ca-
samento.

Atividades sociais serão
agradáveis. Poderão trazer
benefícios para seus proje-tos pessoais.
ESCORPIÃO

TOURO

V (JO de «brlt i
20 d* nnio)

m (23 de outubro a
21 do novembro)

Pinturas e reformas tendem
a valorizar seu imóvel. Feli-
cidade no amor.

GÊMEOS

X (21 de mtío a
20 da junho)

Condições profissionais ofe-
recerão oportunidade d e
progresso. Bom para lidar
com hospitais ou grandes
empresas.
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SAGITÁRIO

Bom para aumento de ener-
gias mentais. Procure adqui-
rir novos conhecimentos.

CÂNCER

\D/^ (21 de Iunho *
22 dt julho)

(22 de novembro ¦
¦21 de dezembro)

Soluções para problemas
judiciais. Bom para consultar

¦advogados e profissionais.
CAPRICÓRNIO

^Q>
Proteja seus bens contra a
fraude e o engano. As pes-soas não merecerão confian-
ça.

m (22 dt dezembro a
19 dc janeiro)

LEÃO

Evite distúrbios tempera-
mentais. Seja tolerante. Pro-
cure melhorar seus recursos
ou futura segurança econô-
mica.

si m d. Julho •
22 d» «9011o)

As condições positivas do
dia favorecerão seus nego-
cios. Seu raciocínio estará
f''rme. Confie em novas
idéias.

VIRGEM 
~

AQUÁRIO

(20 d« itntira «
18 dt fevereiro)

Negócios começarão a pro-
gredir. Cuide de assuntos
domésticos. Bom para tran-
sações com pessoas distan-
tes.

PEIXES

HORIZONTAIS — 1 — Ins-
trumento para avaliar a purê-
za do leite; 11 — Árvore da
familia das Loííiiminosas. sub-
família Papilionácea; 12 —
Formar mal juízo (de alguém
ou de alguma coisa); 13 — An-
tigo rio da Itália Central,
separava a Ümbria do territó-
rio dos sabinos (hoje Nera);
14 — Reprodutor de certas cs-
pécies dc térmitas; — 16 —
Cartas ou quaisquer docunien-
tos. escritos numa só folha: 18— Arbusto da familia dns Ru-
biticeas (pi.); 19 — Tumor for-
mado pela proliferação de cé-
lulas gordurosas: 21 — Ele-
mento de composição grego
que indica relação de pertença
ao próprio indivíduo; 22 — Ri-
nite atrófica acompanhada de
mau cheiro; 23 — Solitário;
Descampado; 24 — Ação de
matar gato ou gatos; 25 — As-
sanhadn; 26 — Repreensão;
Surra; 28 — Espécie de rato;
29 — Peça musical antiga para
instrumentos de corda.

VERTICAIS - 1 — Ciência
que estuda os águas interiores
dc um continente; Tratado dos
lagos e das águas estagnadas:

líf

2 — Modernizar; 3 — Desig-
nação de árvores da familia
das Meliáceas (pi); Peça cir-
cular nas máquinas de escrever
(pi.); 4 — Um dos nomes in-
dígenas do bloho-de-pé: 5 —
Pequena peça de artilharia,
semelhante a um morteiro
comprido; 6 — Fina faixa de
carne sob o pêlo do ventre, for-
mada pelo músculo cuticular:
7 — Comprara garrotes de
ano ou pouco mais aos fazen-
deiros que necessitavam de
numerário ou que não tinham
campo para conservá-los, c
vendera dai a dois anos como
novilho para exportação; 8 —
Relativos à tarifa; 9 — Simbo-
lo do radônio; 10 — Diálogo
entre marido e mulher; Entre-
tenimento íntimo; 15 — Quetem reuma; 17 — Rumor; Es-
trondo; 20 — Raça porcinabrasileira; 23 — Cidade da Re-
pública Federal Alemã, na
Província de Renania seten-
trional — Vestefália; 27 —
Meia pipa; Medida sueca de
capacidade. (Colaborarão dc
JOSÉ RICARDO M. OLIVEI-
RA — Rio). Léxicos utilizados:
Pequeno; Mec: Lcllo; Mclho-
ramentos c Casanovas.

h

(13 dt igoito a
22 d» itttmbto)

Complete operações ja ini-
ciadas. Procure colocar suas
atividades em ordem. Bom
para tratamento da saúde.

(19 de fevereiro a
20 dc março)

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

Dia tranqüilo. Seus esforços
serão promissores. As con-
dições do lar serão agrada-
veis.

HORIZONTAIS - anaciclico; laloplsflia; efetuo; an; co; ogra;
leu; aríete; ai; tad; fanfo; era; hinos; lisiarcosí.

VERTICAIS - alealralcs; naf; alectridas; cotou; ipu; cio; le;
eu; gelanto; ulrari; nit; quel:r; elfos; are; c»e; hl.

¦futur-tque; rir; iu;

ig; ciar; o;rtaçu;

ÍI h

Conespondímia eolabcraçó.i . remesij de livro!
dn Palmeirai, 57 ap. 4 - Botafogo - ZC-02.

• revtjtjj p^ra: Rui

¦m



ANTOIVIO DIAS
::-.___f3Sa

NOS FILMES, VT E DISCOS\
A DIVERSIFICAÇÃO DA ARTE

MÍRIAM ALENCAR

Quati*o trabalhos era ex-
posição a partir de hoje, no
MAM, trazem Antônio Dias
de volta ao público brasilei-
ro. Não é urna volta defini-
tiva, mas vai mostrar a evo-
lução do artista que extra-
vasou da pintura e partiu
para a criação de uma lin-
guagem visual em perma-nente evolução, originada
em intensas pesquisas tan-
to no campo das artes plásti-cas como na comunicação de
forma geral.

Os quatro trabalhos são:
O Poeta e o Pornógraf o, dois
isemicírculos conjugados, em
néon de cores diferentes e
colocados em lados opostos.
Vistos à distancia, se com-

pletam; Conversation Piecc,
que é a projeção simultânea
em duas telas de dois filmes
em Super-8, cujo tema são fi-
guras humanas; O Arquipé-
laço e as Ilhas, um slide pro-
jefcado sobre uma paredecujas divisões contêm mate-
rial fosforescente; e Tradu-
ção — Marcação para Intér-
pretes Perigosos, o maior de
todos, composto por vários
elementos como uma grandemalha metálica, letras em
estilo chinês formando uma
frase em inglês, ventiladores
que dão movimento a um
imenso paneaux. Todos fo-
ram idealizados há algum
tempo, ainda na Europa, e
só agora apresentados.

A VIVÊNCIA ISO EXTERIOR
Depois de várias exposi-

ções e prêmios, entre eles o
Prêmio de Pintura da Bie-
nal de Paris, 1965, Antônio
Dias decidiu ficar na Euro-
pa. 'Viajando sempre, parti-cipou de Salões como La Jeu-
ne Peinture, o Salon de Mai,
Bienais de Paris e Córdoba e
expôs em Berna, Dusseldorf,
Hamburgo, Frankfurt, Colo-
nia, Basiléia, Ljubljana, Ri-
jeka, Zagreb, Belfast, Dublin,
Tóquio, Nova Iorque e no
Museu Guggenheim.

Aos 30 anos, o paraibanoAntônio Dias continua sen-
do um artista inquieto, na
busca permanente de novas
formas. Nos últimos dois
anos, em Milão, onde se ra-
dicou, não se desligou da
pintura, mas "acho que só
posso pintar quando um
quadro realmente definir
um problema". E passou a
trabalhar com materiais di-
ferentes, como filmes Super-
8, vídeo-tape, livros, som, e
todas as técnicas industriais.

— A vivência no exterior
permitiu maiores possibilida-des de estudo e de estar em
contato com o aue está acon-
tecendo. E' grande a quanti-dade de informações, "de 

ga-lerias, de revistas, que nos
dão o contato com o mundo.
A arte está cada vez mais es-
pecializada e fala por si, in-
dependente de explicações.
Nas tarefas mistas que rea-
lizo, me utilizo do ambiente
e_encontro maior comunica-
ção. Os vídeo-tapes, os fil-
mes e os discos estão nessa
linha.

OS VÍDEO-TAPES — An-
tonio Dias terminou recen-
temente uma série de VT |
para a Art Tapes de Floren-
ça, um centro de produção
para artistas. Foram 50 ho-
ras de trabalho para fazer
cinco VT, cuja duração va-
ria de 10 a 15 minutos, uti-
lizando operadores, música etoda a técnica de uma gra-vação comum. A gag e a iro-
nia são a base das historie-
tas apresentadas nos VT quesão uma mistura dessa téc-
nica com a técnica da pin-tura.

— No Brasil ainda se
pensa no VT apenas em ter-
mos de documentação. Na
Europa e nos Estados Unidos,
principalmente, ele é aplica-
do como criação artística.
Editados em número limita-
do, os VT são vendidos ou
alugados a galerias, museus e
colecionadores.

OS FILMES — Em 1971,
insatisfeito com a pintura,Antônio Dias iniciou seu tra-
balho com filmes Super-8.
Como nos VT, eles também
contam historietas onde pre-domina a ironia, a respeito
inclusive do próprio trabalho
do artista e da sociedade em
que vive. Antônio Dias é ator
em todos eles, ao lado de ou-
tros elementos dos mais va-
riados, inclusive a música. A
série tem um nome único,
Ilustração da Arte, e cada
filme leva um nome caracte-
rístico do que apresenta.

— E' a idéia da arte, on-
de o artista se projeta porinteiro, inclusive com a pre-sença física, não absurda,
mas (sim como crítica a ele
no seu meio. Esse trabalho,
além da técnica, envolve
mais gente e acaba com o
isolamento do artista tran-
cado no seu atelier. Ele sai,

vive e participa. As mais re-

centes projeções desses fil-
mes foram feitas nos.Museus
de Basiléia e de Colônia. Os
dois filmes que vão ser mos-
tradòs no MAM, fazem partedesse trabalho.

OS DISCOS — Ao vol-
tar para a Europa em fins de
setembro, Antônio Dias vai
fazer o seu segundo disco,
LP, estéreo e será um concer-
to cujo tema básico ainda es-
tá amadurecendo. E' claro
que esse concerto não vai
apresentar uma orquestra
sinfônica, mas um solista di-
ferente, o artista plástico.Igual a qualquer disco, uti-
lizando todos os recursos téc-
nicos normais, ele proporcio-na ao artista a diversificação
no campo de trabalho, assim
como os VT e os filmes.

O primeiro disco de An-
tonio Dias — um trabalho
teórico — é um estudo sobre
a escultura e objetos em ge-ral através do som:

No lado A é a Teoria
de Contar, e apresenta o tic-
tac de um relógio. O lado B
é A Teoria da Densidade e
registra o ciclo completo da
respiração, uma pausa e
tr.s segundos de som. • '

A idéia desse disco
surgiu da espera em ver mi-
nha filha nascer. Na sala ao
lado onde se encontrava mi-
nha mulher em trabalho de
parto, ouvia apenas dois
sons alternadamente: a sua
respiração e o tic-tac de um
relógio. Imaginei uma forma
de mostrar esse quadro e só
podia ser através da grava-
ção de um disco. Ao mesmo
tempo, sendo um trabalho
artístico, é igual a todos os
discos em geral. E' um LP,
33 rotações e sua tiragem de
200 exemplares está quaseesgotada, vendido a museus,
galerias e colecionadores. O
segundo disco deverá ter ti-
ragem maior, de 2 ou 3 mil
exemplares, para ampliar a
sua venda.

Vídeo-tapes, filmes e dis-
cos são apresentados e vendi-
dos como múltiplos e, paraAntônio Dias, eles estão in-
trinsecamente ligados ao seu
trabalho de pintura. Os Es-
tados Unidos são no momen-
to o país onde mais se desen-
volvem esses trabalhos, querapidamente chegam à Eu-
ropa. E em Milão, onde já éconhecido no mercado de ar-te, Antônio Dias encontra
todas as facilidades para darvazão a sua criação. Voltar
definitivamente ao Brasil
também está nos seus pia-nos, mas não é para já.

_ — Aqui, tudo é mais cli-ficil, na medida em que o ar-
tista só tem praticamente oeixo Rio—São Paulo como
mercado certo. Além disso,
na Europa, além de pagarembem, as galerias e museus co-locam à disposição do artista
todas as facilidades oara arealização de seu trabalho.
Quanto a movimentos, não
se pode dizer que estejam
acontecendo. Estão surgindo
aberturas na diversificação
dos trabalhos dos artistas,
sem uma classificação defi-
nitiva. Entre os artistas ino-
vadores, nos Estados Unidos,
destaco Riehard Serra e Joan
Jonas, muito importantes
no setor dos filmes e VT; na
Europa, Daniel Durene queatravés da pintura analisa a
estrutura social da arte e
Giulio Paulini que, em tra-
balho de cavalete, faz uma
espécie de reconstituição his-
tórica da pintura.
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O POETA E O PORNCGRAFO / TUBOS DE NEON
ANTÔNIO DIAS /MONTAGEMP-E" ESP_LHÕs""pÃrÃ~

TRADUÇÃO-MARCAÇÃO PARA INTÉRPRETES PERIGOSOS

A. RAZÃO VINDA DO SONHO
ROBERTO PONTUAL

"Eu. trabalho sempre por po-laridadcs". Fora do museu, o dia
ou a noite, o natural ou o ar qui-tetado, o eu ou o outro — mas
reais, comuns, cotidianos, fluindona súa segura ou inquieta norma-
lidade. Da porta para dentro, ain-
da que apenas uma lamina de vi-
dro os separe, um novo espaço
de mundo começa a se armar. O
foyer fica assim como um corre-
dor entre o real e o imaginário, o
percurso que vai ãa terra ao ar,
da certeza ao acaso, da chamada
vida à chamada arte; a escada,
como decisão pouco a pouco de
acesso, a espiral para o salto e
o mergulho. Abre-se então aos
olhos cuidadosos a sala escura
da noite, cortada por raios de bri-
lho e agudeza lembrando o dia.
Está-se na câmara do sonho. Co-
mo vivê-lo e decifrá-lo? E por quedecifrá-lo?

Este o início do ritual que o
visitante estará cumprindo a par-tir de hoje à noite ao ingressar no
Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro para a exposição Antônio
Dias. Já o termo exposição no ca-
so fica suspeito. Nao ha quadros
pelos painéis, nem esculturas ou
objetos pelo chão. As poucas coi-
sas ali presentes pendem do te-to como se nada as estivesse pren-dendo, vindas de muito alto, ma-
teria e luz em levitação. As vezes,
mesmo com um mínimo de ponto
fixo, elas se movem e se moãifi-
cam permanentemente, sem quese saiba o que é começo ou fim, e
como estacioná-las. Sobre uma pa-rede, repete-se em'seqüência de
filme duas imagens irmãs, o cor-
po do homem, o corpo da mulher,
e seu coração pulsando ilumina-
do. Bring me nicely into-the mor-ning — a frase escrita enorme
com espelhos, parecendo sol-
ta no ar, como o sol ou a lua, levenos seus caracteres a modo chi-
nês, reverbera mutável por todos
os cantos, faz dardos de luz, abre
uma espécie de dia na sala escura.

Para abrigar esse mecanismo
de sonho a estrutura do Museu
teve que ser remodelada. Com a
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parte monumental do segundo
andar construiu-se tinia caixa,
invólucro quase lacrado, quartoao mesmo tempo gélido e morno,
infinita miniatura. Antônio o
chama, e ao que se passa ali den-
tro, de armadilha: o pulo, con-
sentido ou não, na atração do
abismo, nesse outro lado onde o
país das maravilhas se realiza.
Mas se Waltércio Caldas, ao criar
o ambiente especial para a sua
última exposição recente no Rio,
somando os extremos da noite e
do dia (a sala pintada de preto,a luz direta sobre cada desenho),
se valeu também da lógica de
Carrol e Alice, Antônio q faz ago-
ra sem a solenidade do primeiro,sem a trama esotérica de símbo-
los, sem o rigor de uma coisa pas-sando inflexivelmente à outra,
cadeia concatenada de significa-
dos. Se a armadilha persiste, o so-
nho não é mais o mesmo. Hoje
ele estará próximo do prmcípio e
da infância, como uma brincadei-
ra proposta para dar corpo ao in-
consciente.

O jogo é sempre polar, partes
que se repelem e se completam,
a frente e seu avesso. O visitante
verá ali duas formas em tubos de
néon suspensos e acesos, um azul,
o outro vermelho, cara a cara.
Exceto quanto à cor, são absolu-
tamente iguais como forma, es-
crita ou imagem que Antônio co-
locou entre si invertidas no espa-
ço. E as chamou, à primeira de
poeta, à segunda de pornógrafo.Toda a margem de associação se
instala como possível. Passamos I
a ser, então, essa linha de super- |

fície entre a realidade e seu re-
flexo, o espelho mediador que dá
existência a ambos, indiscrimina-
damente. E tudo ali transcorre
como uvv exercício na corda-
bamba da ambigüidade, tensa e
rica por conter o dia e a noite, o
real e o so7iho, a lógica e o má-
gico, o rigor e o acaso, o dito e o
implícito, o plano e o abisino, a
convivência de antípodas. "O que
faço é dar indicações ao público.
Ele faz delas o que quer."

Indicações que nos primeiros
tempos do trabalho de Antônio
Dias, há cerca de 10 anos,
eram mais explicitas. Naquele
momento, vindo da manipulação
recente de possibilidades matéri-
cas da pintura, com analogias a
formas do mundo real, ele passa-
va a assumir — cm óleos, dese-
nhos. gravuras e assemblages,
dentro de uma atmosfera de cria-
ção de que participavam vários
outros artistas jovens atuantes no
Rio, como Gerchman, Vergara e
Roberto Magalhães — a violência
do sentido crítico buscado na no-
va-figuração emergente entre nós.
Sentido-que, apesar das transfor-
mações subsequentes, não mais
abandonaria o seu programa e
obra até hoje. Assim, dois proce-
dimentos críticos distintos, ou
duas resultantes críticas diferen-
ciadas, abrangem a série de pro-
postas firmadas por Antônio nos
últimos 10 anos, a maior parte
deles vividos em Paris, Milão e
Nova Iorque.

Primeiramente, nas monta-
gens entre o plano e o espaço,
agregando relevos estofados, ób-

jetos, gesso ("tudo nitidamente fi-
guralivo, muito carta-aberta, so-
bre situações: fase de revolta, ro-
mantísto e angústia") ele se dis-
pôs a fundir regressos a visões
dramatizadas da infância — a
permanência na memória de seu
Nordeste natal — e a crueldade
das guerras e dos sufocamentos
morais do homem nos padrões
passados do mundo contempora-
neo. A violência e a visceralidade
dos trabalhos dessa época foram
se ampliando no sentido da supe-
ração do papel e da tela por mon-
tagens e objetos no espaço, sem-
pre com os recursos da dor, do
sangue e do sarcasmo.

No entanto, a ida para a Eu-
ropa, em 1967, terminou provo-cando mudança de método nesse
rumo, pelo abandono de qualquer
figuração imediata em troca ão
puro manuseio de conceitos, pos-tos a nível de concretização vi-
suai. A contundência de antes, na
série de pinturas de continentes
e sítios que só a nossa memória
e imaginação podiam povoar,rompendo a escuridão das telas
negras ou dos espaços de poeiraão cosmo com. a força apenas das
legendas e delimitações, passou a
còncretizar-se estritamente atra-
vés ãa dinâmica do processo men-
tal do espectador, núcleo da ati-
tilde crítica. A frieza aparente des-
sas pinturas, resistentes ao en-
volvimento emocional — como se
viu na sua exposição carioca de
1973 — era a tática possível a
quem queria fazer o espectador
apenas pensar e decifrar a subs-
tancia mais íntima do que estaria
vendo: cada trabalho não ilustra-
va mais 7iada do que o próprio
questionamento da arte.

A exposição, ou armadilha,
de hoje, contudo, prolongando a
sua série de projetos em torno da
ilustração da arte, parece estar
querendo propor, sempre elimi-
nando o supérfluo e o melífluo,
uma retomada dos antigos envol-
tórios da emoção, que a viagem
desperta ao sonho/arte pode pro-
piciar.
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I :!" 2^-\ A I marroquino nacional: Lixus. uma cold- munilha Almohade .seculo 105.001. Os estuclantes no-
mObLfV\% I I a exuberancia e criativi- Gnbra^tTr^un^b^paS '•^"lo^XVI^Outriratia- <|em recorrcr aos Alberto*

: • 3V*. - iWM-'1'"-' ' I dade do habitante do Mar- ! de barco e a possibilidadc d- 
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' 
Mnulay-ldi-is daias «1185/11991; a torre Uniao Marroquina dos Al-

HHi 
" * ' ¦' B que se uniram para forma- vila religiosa. onde se pode Ha-ssan: os museus de Arte • Si p pi" s 

"i
kMsH ¦¦¦• ¦¦ - 

yr|» BLft ". t&ESS B lo: aos autoctones de ori- 1 conhecer 0 interior de urn- i Marroquina e das Antigui- ^ Place Anural
TOHWg; B Sens pre-historicas soma- mesquita also impossivei dade5- Uma antiga cidade phlllbeiti. Come-se bem —

m' B ram-sc fenicios. cartagine- ' em qua.se todo 0 Mirmnn- romana. com sen forum cohacok.s (0 piato nacional 1,
EUROPA EUROPA r5RANDE riOrillTO ® V- B s^. persas. vandalos. roma- E lut Ifiane eidadezinra se» arco do triunfo. fica fo- (ma<;f"n 'carneiro assadoi,
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E RAISES DO LESTE EUROPEU OCIDENTE B res, oue cbegnram a reglao sabor suico. Restam aindi Chellah. A porta de Chellali avt!>-°\o.s. \e0.tais c amen-

35 dias -10 paises 
6 ™K>*5> W LfcME EUROPEU B ainda na Antiguidade, sao as praias," que se e"tendem foi construida por Abou doas. e_ mais pratos mter-
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Portu9al' Espanha, Francar Ita- H boa qualidade, bem traba- dia, Skirat Rabat° 
^Acilah tambem famososf ficam' por no entanto, fazer-se uma
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Franca e Espanha. Inicio em Lisboa: Inicio em Lisboa* B 
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aspecto modesto das cida- muito bem representado no principalmente. i"0, '101 ,co'etcs bordados
I'J des. Djemaa El Fna Marrakech 1®S ,e c°l"'o:

y|kRuas tortuosas, com ex- e a segunda mais antiga , a'(l'l;' bo. dados
teri°res dcsPOJados, cidades Imperials. Alem • M(;o custam em "^dla- 30 doI;'-
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Os caminhos do mundo

A exuberância e a
criatividade do

marroquino é uma
herança dos vários

vòvos que se uniram
para formá-lo. E seus
ijercados vendem de
%tudo, desde gaiolas

de passarinhos até
qHesanaio em prata,

cobre, âmbar, tapetes e
pedras da Mauritânia

Fotcs de MAURO SANTOS
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a arquitetura do Marrocos oferece uma variedade enorme de estilos

[ 
ma que poucos estrangeiros ; ver o palácio e jardins dechegam a conhecer. Ao El Bahla __ con^,liclJ ^¦ 

| contrario do casario unifor- 1894/1900 — o minarete de
j me, ha suntuosos palacios. Koutoubia, os souks verda-mesquitas e lortificações. os ' deiros labirintos, ao Norte

| ka&bahs: o equivalente mar- do Dja,ma El Fna onde se
i ^r°IdadeCM r°"f0,'tnlC" cncontra 0 melh°r comer-
| «da Idade Media euro- ¦ cio. com produtos autônti-
| também seus^lo^Urastere ^.,5d°a^0t„Ciianato
í 
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1';^ 'f; S',° VP''d0r Marrakech fséculo XI. tem
i dez do'Vim nnV i"" c0nl0 Pano de fundo os
I coberta~ dP m.'o ° cumcs nevados do Atlas.i cooeita.-- de neve — no cen- „ ,tro do país - e onde se 1 Ccntro lntpk'ctual. Fez e

I praticam esportes de inver- a ma^.anU8'a cias cidades
| ]10> imperiais e foi fundada por

Um roteiro turístico de- fdiis II. em 808. O labirinto
i ve. assim, ser planejado no tJue e.s.llí! nledlna ~ centro
i tempo e espaço. No temno com.°'clal " e;cige a presen-
í há que se alentar oara as ca de um gu;a. Pontos obri-

festas e espetáculos" folcló- ^tonos: a mesquita dos
ricos. De 21 a 22 de setem- Iva,auinas '-século IX),
bro, em todo o pais, com- pmXlma a Universidade Ka-

| mora-se o Moussem' d'itnil- ^".ina: a, z?l!la dí' Moula-v
| chil - Festa do Noivado: Idn«-Ja»tuario cujo patro-
i em maio/junho o Festival 0 0 Moulay Idns II, o lun-

I Nacional do Folclore em dad0! - 0 Dal Batha, Museu
I Marrakech: em junho/jn- ' e Marroquina. Em
: lho o Festival Teatral de St-'US an'edore.s. Fez exibe o.s

Volubilis: em abril/maio tu'mllos cios Príncipes Meri- ;
: Feira de Casablanca: no li- nidns- responsáveis pela
I nal de maio a Feira de i passagem da cidade de cen-
! Fez: c no início de dezem- tro comercial a intelectual,

bro a Festa das Olivas em 1 , Chela do •iarcUns- Rabat é
Ouezzane. ! il0JC a sedí do Governo do

Já o planejamento espa- Mai"»"°cos. Dentro da mura-
ciai deve incluir, além das i ha dc Mechuar, fica o pa- j
cidades imperiais — Fez laci0.cl° Rei Hassan II. A
Marrakech. Rabat e Mek- Prm^Pa^ niedina de Rabat j
nós — Casablanca, a inter- localiza-.se entre a antiga
nacional: Lixus. uma colo- m,,ralha Almohade .século
nia fenicia antiquissima- XI.1' , °^u muro Andaluz
Gilbraltar. um belo passeio '-eCUl° XVID' °l,ti'as atra"
de barco e a possibilidade de <?oes: 0 fcaslla'1 cip Oudaias, jótimas compras, pois tem °nde es'á a Porta de Ou-
porto livre": Moulav-Idrix dílms f 1Í85/11991: a torre
vila religiosa, onde se pode Hassan: oii museus de Arte
conhecer o interior de um" Marroquina e das Antigui-
mesquita, algo impossível ldo's- Uma anti"'a cidade jem quase todo o Marrocos romana, com seu fórum e
E há Ifiane, cidadezinna SPU arco c!o triunfo, fica fo-
montanhosa com chalés ao ra das ml"'alhas de Rabat: |
sabor suíço. Restam ainda chellah. A porta de Chellali
as praias, que se estendem íoi construída por Abou
por 1 mil 700 quilômetros- 

Said e seu mho Abou E'
Agadir, Essaouira, El Jadi- Hassan entre 1310/1339.
da, Casablanca, Mohammé- °s jardins de Meknes,
dia, Skirat, Rabat, Acilah também famosos, ficam por
são oceanicas: Smir, AI Ho- trás de altos muros. Para se i
ceima e Saidia são mediter- vcr ha 0 antigo núcleo dos
raneas. tempos imperiais, ido fim

do século XVII., onde se ;
As cidades chega pelo porta Bab-El |

Mansour. Em Meknes pode- jlliipenais 
se apreciar a beleza do ar- j

Com seu clima de magia. tesanato bérbcre — tapetes,
muito bem representado no principalmente.
Djemaa El Fna Marrakech
é a segunda mais antiga
das cidades imperiais. Além
do mercado, importante
ponto turístico, há que se i

turista incauto po-
f 1 de ser presa fácil da

habilidade do co-
me rei ante marroqui-

no. ou sucumbir ao que há
de fantástico em seus mer-
ca dos. Cores, cheiros e sons
envolvem quem se aventu-
rar por este mundo deli-
rante. seus labirintos e sur-
presas. Djemaa-EWna —
a Assembléia dos Mortos —
em Marrakech. é um deles.
No passado, eram exibidos
ali os corpos dos rebeldes
executados.

Hoje, as atrações são ou-tras. Há leitores de sorte,
dançarinas, contadores dehistórias, bufões, farmacêu-
ticos, dentistas e advogados
de beira de calçada. Além
de enguiidores de chamas,
acrobatas, encantadores de
serpentes. Nas minúsculas
lojas vende-se de tudo: de
fitas a gaiolas de passari- \nhos, amêndoas, temperos, jartesanato em prata, cobre, i
couro ou ambar, ceramicas, |tapetes, calçados, bijuterias, I
pedras da Mauritania, amu-
letos e instrumentos musi-
cais. Os pregões misturam- |se aos ruídos da rua e dos :
modestos condutores de
burro. E no ar há sempre
aromas de folhas de louro,
hortelã e tomilho.

> i Capitais e grandes cidades
européias. A Varig progra-ma. para breve, uma linha
ligando o Brasil ao Marro-
cos. A Lufthansa faz o vôo
Rio—Casablanca três vezes
por semana. Atualmente,
decolando de Madri. Gene-
bra. Frankfurt. Milão. Pa-
ris. Marselha. Argel. Tuní-

I sia, Dakar e Las Palmas,
aviões da Roval Air Maroc
conduzem às principais ei-
dades marroquinas. Outras
empresas que fazem este

\ trajeto: Air Franco • saindo
de Paris. Lyon. Marselha.
Nice e Roma.: Pau Ameri-
ear. ide Nova Iorque ou Lis-
boa i: Ibena «de Madri. Má-
laga. La- Palmas.: Alitalia
.de Romai. Por mar. pocle-se chegar aos portos de
Tanger e Casablanca pornavios de várias nacionali-
dades. Por carro atinge-se
Tanger ou Sebta, partindo

j de Gibraltar. Málaga ou Al-
gesiras depois de atravessar

| o Estreito de Gibraltar em
j balsas.

No Marrocos a rede hote-
loira tem cerca de 300 ho-
téis. classificados, em cinco
categorias, c u j a s diárias
•com café da manhã) eo-
meçam por seis dólares —
como no Hotel Foucauld, em
Marrakech — e tem seus
iireços médios entre 10 e 15
dólares iCrS "0 00 e CrS
105,00.. Os estudantes po-dem recorrer aos Albergues
da Juventude, e para infor-
mações escrever para a
União Marroquina dos Al-
bergues da Juventude .Ca-
sablanca, G Place Amiral
Philiberti. Come-se bem —
couscous io prato nacional.,
(machui <carneiro assado),
pastilha (torta de carneiro,
aves. ovos. vegetais e amén-
doas) e mais pratos inter-
nacionais — e o preço va-
riará de acordo com a cate-
goria da casa. E' possível,no entanto, fazer-se uma
boa refeição, em restauran-
te típico, a partir de 5 dó-
lares iCr$ 35.00., Nas me-
dinas encontram-se, artigos
de prata e ambar, pulseiras,brincos e colares, por volta
de 10 dólares iCrS 70.00) a
peça e este mesmo preço é
pago por coletes bordados
e bolsas simples de couro;
já os caíetás bordados
custam, em média, 30 dóla-
res iCrS 210.00). Em agosto,
preços e temperatura so-
bem: começa a estação.

U universo
marroquino

A exubcrancia e criativ:-
dade do habitante do Mar-
roços é. sem dúvida, uma
herança de todos os povos
que se uniram para formá-
lo: aos autóctones de ori-
gens pré-históricas soma-
ram-sc fenícios. cartagine-
ses, persas, vandalos, roma-
nos e bizantinos. Os bérbe-
res, oue chegaram à região
ainda na Antigüidade, são
hoje pastores, agricultores,
hábeis artesãos. O nome
Marrocos significa couro de
boa qualidade, bem traba-
lhado, e foi criado a partirda habilidade dos curtido-
res locais, capazes de criar
formas diretamente sobre o
couro, sem desenhos pré-vios. E os resultados são os
mais harmoniosos, opulen-
tos até, contrastantes com o
aspecto modesto das cida-
des.

Ruas tortuosas, com ex-
teriores despojados, es-
condem uma intimidade al-
gumas vezes requintadissi- ,

EUROPA
COM A GRÉCIA

E PAÍSES DO LESTE
36 dias - 11 países:

Portugal, Itália, Grécia, lugos-
lávia, Hungria. Áustria, Che-
coslováquia, Alemanha. Suíça,

França e Espanha.
Início em Lisboa:

Setembro - 21 e 28

EUROPA
MARAVILHOSA

35 dias -10 países:
Portugal, Espanha, França, Itá-
lia, Áustria, Suiça, Alemanha,
Holanda, Bélgica e Inglaterra.

lftipio em Lisboa:

GRANDE CIRCUITO
EUROPEU

55 dias - 10 países:
Portugal, Espanha, França, Itá-
lia, Áustria. Suíça, Alemanha,
Holanda. Bélgica e Inglaterra.

Inicio em Lisboa:

OCIDENTE
EUROPEU

26 dias - 5 países:
Portugal, Espanha, França, Itá

lia e Suiça.
Inicio em Lisboa:

Setembro — 16, 1
Outubro 03, 10

Em avião chega-se
Marrocos, partindo-se

Visite a BAHIA.

O Baneb dá o dinheiro

Vá curtir o sol e o mar Comer vatapá e acarajé.
Viver o candomblé e o Samba de roda.
Todos os feitiços da Bahia.

TUDO FINANCIADO EM 24 MESES.
INFORME-SE NA AGÊNCIA DO BANEB
BANCO DO ESTADO DA BAHLA

Banco do Estado da Bahia S. A.
RIO DE JANEI RO — Rua da Assembléia, 83

SÃO PAULO — Avenida Ipiranga, 732
BRASÍLIA Avenida W-3 Quadra Sul 502, Bloco C 47

governo
ANTONIO CARLOS MAGALHAES

JORNAL DO BRASIL ^
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, -rnt-m 
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•HOTELARIA

O Hotel Nacional é atualmente o hotel dos con-
gressistas. Depois rio Congresso de Cardiologia e do
Mudial cie Poupança e Empréstimo, o Nacional se
encontra inteiramente lotado com a realização da
XV Convenção Nacional do Comércio Lojista. E na
outra semana receberá os participantes da Socic-
dade Americana de Escritores de Turismo em sua
XIX Convenção anual. São ao todo 396 jor-
nalistas especializados em turismo e viagens e per-
tencentes aos grandes órgãos da imprensa norte-
americana, como The New York Times, Washington
jVost, Miami Herald, New York Daily News e re-
vistas como Esquire, Cosmopolitan, Time, Newsweek
e ainda jornais e revistas especializados em turis-
mo. A partir do dia 17 o.s congressistas chegarão a
Brasília, divididos em dois grupos, sendo que o gru-
po A visitará Santarém, Manaus e Salvador e o
grupo B Foz do Iguaçu e São Paulo. No dia 24 os
dois grupos se reunirão novamente no Hotel Nacio-
nal Rio, onde ficarão hospedados. No dia 25, no
Centro de Convenções, terão inicio os trabalhos. Na
véspera, todos o.s participantes serão homenagea-
dos pela Embratur com um jantar no salão James
Monroe. que terá seu ponto alto na apresentação do
show Brazilian Folies. Coquetéis no Interconti-
nenaíl, Sheraton-Rio, jogo de futebol no Maraca-
nã, jantar de encerramento no Museu de Arte Mo-
denta, passeios de barco pela Baía de Guanabara
fazem o programa final dos congresistas, que retor-
narão no dia 30.

Temporada de turismo europeu afetada pela cri-
se monetária internacional. Enquanto o número de
visitantes americanos diminuiu sensivelmente, os
franceses e alemães fazem uin maior uso de barras
e sacos de dormir. Na França, calcula-se que um
turista alemão gaste no máximo 25 dólares por dia
(CrS 15(1) enquanto um americano gastaria 50 (Cr$
."50). Hotéis de Paris e Londres tiveram seu movi-
mento diminuído em 20%, sendo que os hotéis de
primeira ciasse não apresentam um terço de sua
ocupação. Em virtude da crise de Chipre, os hotéis
dc Atenas observaram uma queda de 30% cm suas
reservas e no interior da Grécia o turismo estran-
seiro foi reduzido à metade.

Os participantes da Sociedade Americana de Es-
critores de Turismo, entre eles Alec Ata, presidente
do Centro de Turismo da Polinésia, e o assessor de
imprensa da Disneyworld, serão homenageados no
Hotel Paineiras com uma feijoada, quando de sua
estada no Rio:

A inauguração oficial do Intercontinental Kio,
no dia 12 dc outubro será comemorada com um
banquete para 400 pessoas, que se juntarão a mais
(i00 convidados para recepção à noite. Provavelmen-
te um show de Haroldo Costa será a atração da
noite inaugurando o palco reversível do novo hotel.

NA MAIS FAMOSA PRAIA CARIOCAarpoador inn
MOTEL CLASSE, Í'^-<AMERICAN BAR

.-- U,'R. Francisco-Otá^|Í%1|7i.'«Teli: 247-6090 ,;..".W^JPANEMA^WBÍÓ^áíANEIRO''

257-1
Este numero confirma

instantaneamente
sua reserva em
qualquer hotel
daredeHorsa.

I lotei Nacional-Rio
I lotei Excelsior Copacabana
1 lotei Jaraguá - São Paulo
I lotei Excelsior-São Paulo
Caravelle Palace Hotel - Curitiba
Hotel Del Rcy-Bclo Horizonte
I lotei Excelsior- Belo I lorizonte
I lotei Nacional- Brasília
I lotei Excelsior Grão Pará- Belém

Exterior
Vrclóna Plãzã - rvlõntcvirJcõ
Plaza Hotel Buenos Aires
Hotel Crillon - Santiago
Hotel Crilion - La Paz
I MoriI.Sol- Lisboa

ou peca paia seu agente de viagem reservar.

mil Hotéis Reunidos S. A.-Horsa
lllinillllll Rede I lorsa dc Integração.

WJ^tffl'

Com posição definida no quadro barroco, Caeté tem igrejas coloniais, solares e chafarizes de pedra-sabão
Itatiaia — RJ
HOTEL SIMON - A 1 .150m da ai-
titude, denlro do Parque Nacional.
Piscina, sauna, ducha.
Vassouras — RJ
MARA PALACE HOTEL - No cen-
tro. Piscina, bai', estacionamento,
voley, saun.i, jardim inteiro c/redes,
TV, tels. nos aposentos, rest. etc.
Direiio à Faz. da Cachoeira.
Mondes — RJ
HOTEL CALUJE - O mais próximo
do Rio, c/ piscina, sauna, futebol,
l-tío» cavales, etc., verdadeiro pa-
raiso p/ seus filhos.

Guarap.ití — ES
HOTEL CORONADO - Ia. cnlcgo-
ria, suites aptos, com telefone, res-
taurante, garagem, entre «s praia»
do Meio e da Areia Preta.
Vitória — ES
CANNES PALACE HOTEL - Classe
internacional; — Suítes com gcia-
cieira e tevê — Ar condicionado e
telefona em todos os apartamentos.
Ouro Prelo — MG
POUSADA OURO PRETO - Classe
internacional Suites - Aparta-
mentos -- Restaurante — Boita —
garagem. — Tel, 596.

m ifatiaia turismo
Embratur 20'1/GB e S76/SP

RESERVA E FINANCIA HOTBS W QUALQUER CIDADE
Rio: Av tlio Bronco, t?0 (Galeria dos Empregados do Comorcio) salas 1J0I/3
Tels: 2.'il-?<l!8. 231-3761 e AÜAV 21B
S. Paulo.- Hua 7 da Abril, 264 gr. 602 Ttli.: 37-1703 • 32-3625

^ ,J[! ~
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MUNDICOLOR é a viagem feítã ao
seu modo, onde você sempre será
tratado como hóspede de honra.
Porque MUNDICOLOR uniu ás van-
íagens do turismo organizado exa-
lamente aquilo que fazia falta: um
tratamento individual a cada passa*
geiro.
Com MUNDICOLOR voct"> sem um
passageiro regular da mais cordial
das linhas aéreas européias: IBÉRIA.
E você começa na Europa pela Es-
panha. a porta dos seus sonhos.
Vocô ja chega cercado de cordial!-
dade. com guias experientes, via*
jando etn carros Pullman de luxo,
parando em acolhedores hotéis
de classe turística e com tempo
livre para passear pelas grandes
cidades, como quiser.
Procure a alegria de MUNDICOLOR
em seu agente de viagens.
Peça informações sobre os vários
planos de financiamento. Você vera
que viajar assim custa muilo me-
nos do que imagina.

34 dias de Europa, sendo mais de
uma semana entre Londres e Paris.
Depois Zurich. De lá para a capital
do Liechtenstein. No outro dia o
almoço em Cortina DAmpezzo e
logu Veneza, Florença e três dias
em Roma. conhecendo Pisa, Geno-
va e Nice. 10 dias pela Espanha,
entre Madrid. Barcelona. Sevilha,
Granada, Cordoba e Zaragoza.

Saídas:
Abril - ¦ 2 - 16 - 30
Maio 14-28
Junho 11-25
Julho 9-23
Agosto 6-20
Setembro 3-17
Oulubro i

IBÉRIA
Põe asas em seus sonhos.

m*&\

Convenção da SATWpode
mudar os planos da ASTA
"O Jato de a Associação Ameri-

cana dc Agentes de Viagens
(ASTA) ter escolhido o Brasil para
sede de seu congresso em 1975 não
significa uma decisão irrevogável."
A informação é dc um assessor da
Embratur, Ayrton Porto. E o que
pode influir decisivamente, inclit-
sive em termos de uma reviravolta
naquela escolha, será a próxima
convenção anual da Sociedade
Americana de Escritores de Turis-
mo (SATWi. a se realizar no Hotel
Nacional-Rio. entre os dias 25 e
30 de setembro. A SATW tem um
compromisso de divulgar, gratuita-
mente, pelo prazo de uni ano, o
pais onde ela se reuniu. Esse com-
promisso não implica, porém,
elogio, que dependerá das reais
condições de infra-estrutura turis-
tica encontradas pelos 346 mem-
bros que começarão a chegar cm
Brasília a partir do dia 17 de se-
lembro.

Embora a SATW não lenha ne-
nhum vinculo com a ASTA, os es-
critores normalmente precedem em
um ano os agentes dc viagens,
reunindo-se no mesmo país. E por
isso o tipo de comentário feito pe-
los escritores — fotógrafos, edito-
res, jornalistas, pessoas de rádio e
televisão — que participam desta
convenção ê de grande importan-
cia. Após quatro dias de permanên-
cia cm Brasília, eles serão dividi-
dos em dois grupos, cumprindo ro-
leiros pelo Norte e Sul do Brasil.
E a situação se toma complicada
pelo fato de São Paulo — trans-
formado nos últimos meses em
foco dc meningite — permanecer
no roteiro do Sul a ser percorrido
por 111 membros. Dessa forma, as
aspirações brasileiras podem en-
cqntrar um adversário mais forte
que a Alemanha, nesta verdadeira
disputa entre países para se tornar
sede da ASTA cm 1975, o que re-
presenla a maior promoção turis-
tica, em nível internacional, que
um país poderia conseguir.

NOVOS RUMOS

As convenções anuais da
SATW tem por objetivo buscar no-
vos destinos turísticos, procurando
valorizar a viagem como uma ati-
vidade cultural. E a maioria dc
seus integrantes c vinculada por
contrato a empresas especializadas
na publicação, difusão e promoção
turísticas, sendo que alguns são
free lancers. Deliberados os novos
rumos do turismo internacional,
eles serão divulgados ao público de
viagens em importantes órgãos da
imprensa norte-americana e inter-
nacional. O volume de informações
sobre um determinado país descar-
regado nos diversos meios de co-
municação representa, segundo a
Embratur, um investimento da or-
dem de 5 milhões de dólares (CrS
35 milhões).

A primeira convenção da SATW
nos Estados Unidos foi realizada
em 1956, na Flórida, c só depois de
cinco anos é que a entidade resol-
veu se reunir fora do território
americano, beneficiando vários
paises: México, Alemanha, Bermu-
das. Canadá, Turquia, Áustria, Fin-
landia, Grécia e Tunísia. As publi-
cações que se seguira7n à visita dos
profissionais foram de grande im-
portando, para o desenvolvimento
do turismo de algumas dessas rc-
giões.

Apenas 35% — a SATW con-
grega cerca de mil profissioiiais —
vão participar da XIX Convenção
no Brasil, entre membros ativos,
associados, correspondentes e côn-

juges. Os associados são em maior
número, 126 para 115 ativos. E na
categoria cônjuges são enquadra-
das 103 pessoas. Esses números po-
dem. sofrer algumas modificações,
segundo Ayrton Porto, pois o prazo
dc inscrição foi prorrogado devido
à indecisão de muitos profissionais
em vir ou não ao Brasil.

REUNIÕES SECRETAS

Os 26 membros da diretoria da
SATW parlem dia 16 dc setembro
de vários pontos dos Estados Uni-
dos e Canadá com destino a Brasi-
lia, onde ficarão hospedados no
Hotel Nacional. O auditório do Mi-
nistério das Relações Exteriores
será palco de duas reuniões da di-
retoria. nos dias IS e 19. quando,
provavelmente, será escolhido o
novo presidente daquela entidade,
em substituição a Alfred Borcorvcr.

Os demais integrantes chegam
em Brasília no dia 19. permaneceu-
do dois dias na Capital. O progra-
ma da Embratur prevê bours pela
cidade c a entrega de material enn-
tendo informações básicas sobre ai-
guns aspectos brasileiros e locais a.
serem visitados. Além disso, os pro-
fissionais também vão receber um
pequeno vocabulário turístico.

Divididos em dois grupos, os
membros da SATW conhecerão ai-
guns estados brasileiros. A prefe-
renda recaiu sobre o roteiro do
Norte (Santarém, Manaus e Salva-
dor), que será visitado por 222 pes-
soas. O Sul (Foz do Iguaçu. São
Paulo e Guarujá) foi alvo de dis-
córdia, com vários pedidos de corte,
mas será percorrido por 111 pes-
soas. A presidenta do Congresso.
Jeanne Westphal, em carta à Em-
bratur de 20 de agosto, diz estar
alarmada com o surto de menin-
gite cm São Paulo. Mas a Embra-
tur — segundo informação do as-
sessor Ayrton Porto — respondeu
que não há motivo para medo. ane-
xando carta do Ministro da Saúde
com o mesmo parecer.

Em todas as cidades visitadas,
os delegados serão alojados no ho-
tel de maior capacidade, com exce-
ção dc Salvador, que tem três ho-
téis reservados para a ocasião, pois
a cidade tem uma alta taxa de
ocupação. Fotógrafos profissionais
acompanham os tours — cm ôni-
bus de uma empresa contratada em
cada Estado visitado — fornecendo
fotos do local desejado. Recepcio-
7üstus treinadas pela Embratur da-
rão as informações necessárias. As
viagens interestaduais estão por
conta de aviões a jato.

O Rio receberá os integrantes
da SATW no dia 24. O centro de
convenções do Hotel Nacional-Rio
— sede da SATW por cinco dias —
está sendo preparado para receber
os 346 delegados com uma agência
de correios e telégrafos, agência do
Banco do Brasil, pronto-socorro de
emergência, centro de informações
e segurança, telex nacional e inter-
nacional, sala dc imprensa nacio-
nal e internacional. A Embratur vai
fornecer um guia completo de in-
formações sobre o Brasil, para ser-
vir dc subsidio às futuras mate-
rias publicadas pelos membros da
SATW. .

Das cinco sessões apenas duas
serão abertas à imprensa brasileira
e ao público em geral: a de aber-
tura no dia 25, às 10 horas, e a do
seminário sobre energia, dia 27 às
14h 15m. A XIX Convenção Anual
da SATW — que, segundo cálculos
da Embratur, tem os custos dc ini-
ciativa privada e governos estaduais
em torno de CrS SOO mil — encerra
dia 30 com um jantar no MAM.

J

Caeté conta
a história
te nas
Belo Horizonte 'Sucursal)

— Resultado dos grandesd esl oca m e n tos huma-
nos iniciados com a ce^e-
bre bandeira cie Fernão
Dias. em busca de ouro e
outras riquezas, Caeté loca-
liza-se, no tempo, logo nos
primórdios da História mi-
neira: 1700. Palco cia Guer-
ra dos Emboabas, é hoje
grende centro siderúrgico e
fica próximo à Serra da
Piedade, paisagem, dn im-
ponente beleza.

O Festiva! de Inverno,
que se realiza todos os anos
em Minas Gerais, tem Cae-
té na sua programação, n
que, aliás, é legitimo' direi-
to da antiga "Vila Nova da
Rainha, a quem Deus guar-da".

Da guerra
ao festival

Caeté significa, em lín-
gua indígena, matas, região
das matas. Na primeira dé-
cada do século XVITI foi
quartel-general de Manuel
Nunes Viana, chefe emboa-
ba, o mais poderoso candi-
lho do sertão, em luta aber-
ta contra o.s paulistas, dos
quais um dos líderes era
Borba Gato. o genro de
.Fernão Dias. Quem conhe-
ce a história da primeira
guerra civil das Américas
sabe o que representou o
arraial do Caeté em toda a
trama que ensangüentou o
ciclo- dj ouro. só chegada ao
fim por artes de apazigua-
mento e conciliação do Go-
vernador Antônio de Albu-
querque Coelho de Carva-
lho.

Passada a tempestade da
guerra entre paulistas, por-
tugueses e baianos que
disputavam o poder e a ri-
queza da região na ponta
do bacamarte, o arraial au-
rífero entrou a progredir.
Em 29 de janeiro de 1714.
o nove Governador das
Gerais. Capitão-General
D. Braz Baltazar da Silveira,
elevou o arraial ã catego-
ria imediata, denominan-
do-o Vila Nova da Rainha.
São João dei Rei havia si-
do promovido a vila no ano
anterior e cm 1715 seria a
vez de Pitangui. Esboçava-
se o panorama geopolitico
do novo Estado cujo ouro
iria contribuir, via Portii-
gal, para o progresso da In-
glaterra e a eclosão da sua
Revolução Industrial.

Com posição definida no
quadro barroco. Caeté apre-
senta igrejas coloniais, so-
lares, chafarizes dc pedra-
sabão e outros tesouros ar-
tisticos herdades dos mes-
três coloniais. Ali está o
primeiro templo de alvena-
ria de pedra construído em
Minas, a Matriz de Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
datada de 1757. cujo risco
original é atribuído ao pai
do AleijadinhC'. Manuel
Francisco Lisboa. O segun-
do altar, localizado á cs-
querda da entrada da igre-
ja. é do próprio Aleijadl-
nho.

Igreja
barroca

Muito próxima a Caeté. a
Serra da Piedade, com sua
majestosa paisagem, ofere-
co ao turista, a 1 mil 780
metros, igreja barroca, ob-
servatório astronômico e
moderno restaurante. A
distancia entre a cidade o
a Serra da Piedade é de 10
quilômetros, apenas.

A família do ex-Governa-
dor Israel Pinheiro preteri-
de instalar, na cidade, no
solar da família, o Museu
Israel Pinheiro, com per-
tenses, documentos e infor-
inações detalhadas sobre a
vida do pioneiro c primei-
ro Prefeito de Brasília e
ex-governante do Estado. O
Museu reunirá também
acervo pertencente ao pai
de Israel, o líder republica-
no João Pinheiro', aue tam-
bém dirigiu os destinos de
seu Estado.

A apenas 46 km de Belo
Horizonte. Caeté participa
do Festival de Inverno com
extensa programação.

Há cursos volantes so-
bre literatura, teatro, cultu-
ra mineira, música popular,
folclore e arte popular. To-
dos os domingos realizam-
se feiras de arte e artesã-
nato, serenatas, retretas e
quadrilhas.

Cabana
Mantiqueira
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Turismo JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA,

12 DE SETEMBRO DÉ 1974

IDA/ VOLTA
» Dos Estados incluídos no Programa de Re-
construção das Cidades Históricas do Nordes-
te, Pernambuco foi o mais beneficiado, rece-
bondo uma verba de CrS 0 milhões 45(3 mil 198
para a restauração de cinco monumentos cujos
projetos já se encontram em fase de execução,
entre eles o Forte de Orange na praia de Ita-
maracá. Os trabalhos devem estar concluídos
em dois ano.s sendo que em Olinda as obras
serão mais demoradas porque as igrejas em
restauração tiveram suas escavações arqueo-
lógicas interrompidas. A restauração das cl-
dades históricas do Nordeste visa a sua uti-
lizaçâo para fins turísticos a exemplo das ci-
dades históricas de Minas Gerais.

Circulando o primeiro número do Boletim
do Centro de Turismo Alemão sob a responsa-
hilidade de Everaldo Holzborn, com várias
sugestões de interesse para quem for à Ale-
manha. A primeira: carnes de brindes e des-
contos obtidos gratuitamente em Frankfurt,
Munique c Berlim que dão direito a tarifas
reduzidas para pernoites, excursões e passeios,
entrada franca nos museus, galerias e parques.
Os pacotes dc tickets têm os nomes de Munich
Weekend Key, Frankfurt Stopover e Berlin
Bummeelpass. Maiores informações no Centro
de Turismo Alemão à Av. Nilo Peçanha, 155
— s/514.

A primeira medida pratica visando a inte-
gração da promoção turística do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina foi tomada
a partir do II Congresso Brasileiro de Agên-
cias de Viagens realizado recentemente em
Guarujá. Com o slogan Venha, o Sul do Brasil
Quer Conhecer Você os três Estados inicia-
ram a distribuição de um cartaz que promove
o turismo da região ilustrado com fotos a co-
res de paisagens e aspectos humanos dos três
Estados. A integração dos esforços dos três
Estados para desenvolver o turismo na região
prevê também a troca de informações esta-
tísticas, intercâmbio de experiências, estágio
de pessoal técnico e uniformização das normas
de turismo receptivo.

A Agência Abreu com novas excursões para
a Disneyworld combinadas com Cruzeiro a
Nassau, Washington, Nova Iorque, Canadá, Los
Angeles, Las Vcgas, São Francisco, Havaí c
México. As saídas são diárias c podem ser in-
dividuais ou em grupo, podendo ser interrom-
pidas a qualquer tempo. Até o 9" dia em Or-
laudo o preço por pessoa c Cr.? 8 mil; até o
17'.' em Nova Iorque CrS 11 mil; até o 249 em
Los Angeles CrS 13 mil c 500: até o 28'-' no
México CrS 13 mil c 900. A agência tem várias
modalidades de pagamento c no preço estão
incluídos a parte aérea e terrestre (hotéis, vi-
sitas e excursões, três carnes com 11 atrações
da Disneyworld e assistência durante toda a
viagem). Ainda dentro da programação para
este semestre foram selecionadas várias ex-
ctirsões no Brasil com saídas diárias.

Com saída prevista para janeiro a Impe-
rial Turismo está organizando uma viagem
de 50 dias percorrendo a Turquia, Irã. Afga-
nistão, Paquistão, índia e Nepal tendo como
orientador o professor de yoga Victor Binot
que residiu por muitos ano.s na índia. No pro-
grama da viagem é ele quem explica o rotei-
ro: procurando refazer caminhos históricos
viajaremos dc ônibus de Kabul, no Afganistão,
ã cidade de Peshwar, na fronteira do Paquis-
tão, atravessando o Khiber Pass, a mesma rota
usada por Alexandre Magno para a índia. En-
traremos na índia por Amritsar para conhe-
cer o santuário de ouro dos sikhs. Deste mo-
mento em diante, estaremos em contato com
a diversidade da cultura hindu. O preço por
pessoa é Cr$ 32 mil incluindo transporte aéreo
e terrestre, hotéis, visitas e excursões, pensão
completa na índia c meia pensão no restante
do percurso, traslado e guia acompanhante.

A imprensa norte-americana alerta paraum novo tipo de poluição — a turística — que
ameaça muitos dos mais aprazíveis lugares do
mundo e se faz das formas mais diversas. Com
prejuízo da paisagem e do acervo turístico de
um determinado local constróem-se hotéis ba-
bilônicos, com campos dc golfe, quadras de
tênis, piscinas que substituem algumas vezes
florestas naturais. Ou se criam marinas cm
praias cujo maior encanto era o de serem de-
sertas, ou se suja a orla marítima com lixo
e óleo provenientes de navios que fazem cru-
zciros turísticos.

EMBARQUE
Montado no Parque de Exposições de Esteio,
no Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Tu-
rismo, e funcionando 'durante a II Expointer,
o Pátio do Artesanato teve um bom movimen-
to diário tanto de vendas como de visitantes.
III Empreendimentos turísticos deverão con-
tar daqui por diante com isenção de impostos
fiscais de âmbito estadual conforme estudos
do Conselho Estadual xle Turismo. III O pre-
sidente da Companhia de Turismo do Estado
do Rio, Flumilur, Avelino Cabral, recebeu con-
vile dos responsáveis pelo projeto Terramares
dc Quiçamã para o lançamento oficial do pia-
no de urbanização no dia 30, em Macaé. O
projeto é de autoria dos arquitetos Marcos de
Vasconcelos e Ivan Oest. III De 27 a 30 deste
mês realiza-se em Santa Maria (RS) a VII
Exposição-Feira Agropecuária, l/l Brasillur
Viagens e Turismo tem saídas diárias para Eu-
ropa e Estados Unidos num total de 27 dias. lll
A programação especial do Rincão Gaúcho
tem levado muitos grupos de turistas às suas
casas da Tijuca e de Niterói. Agências de via-
gens da Guanabara em seus programas turis-
ticos pelo litoral fluminense e os pontos de
atração do Rio, têm encerrado suas excursões
com jantares no Rincão, onde os visitantes são
atendidos por equipes especializadas de maitres
e garçons. Este mês o show especial às quar-
tas-feiras no Rio e quintas-feiras em Niterói
está apresentando o cantor Cauby Peixoto.
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A tranqüilidade de Cambuquira, cidade que oferece conforto com simplicidade, é ideal para quem quer descansai

Cambuquira fora de temporada

J

TRAILERS
KARMAN CARAVAN

Um hotel sobre rodas.
Alto luxo.
Modelo KC 380 para 5 pessoas.
Modelo KC 450 para 6 a 8 pessoas.
Modelos comerciais e reboques bem equipados.
Acabamento de primeira.
Sônia e Valéria, já incorporadas nesta firma, con-

vidam seus clientes e amigos para conhecerem de
perto os novos modelos Karavan.

Importante: REVENDEDOR AUTORIZADO
Rua D. Zulmira, 88 — Maracanã
Rua Felipe Camarão, 138
Tels.: 264-9912 e 248-1505 (C

Se descanso c repouso totais .são o
que busca por alguns dias. experimen-
te Cambuquira — a mais modesta da.s
estâncias hidrominerais mineiras —
fora de temporada.

De agosto a novembro, quando um
gostoso calor aquece de dia e um frio-
zinho suave tempera a noite, a cida-
de só recebe visitantes praticamente
nos fins de semana. Primeiro fator de
vantagem e economia: não é preciso
fazer reserva dc hotel; basta chegar.
No Grande Hotel Empresa icm frente
au Parque da.s Águas, com vista para
árvores e flores i ou no Grande Hotel
Brasília encontrará as melhores insta-
lações. O.s que se beneficiam dc.s ser-
viços do Motel Clube Minas Gerais
tampouco ficarão descontentes, sobre-
tudo agora que o hotel sofre reformas
para melhoramentos, como de resto
outros hotéis de Cambuquira. um tan-
to antiquados. Encontra-se, porém,
conforto com simplicidade e a fartu-
ra da cozinha mineira. Queijos e do-
ces, muito legumes, verdura e frutas.
Quase sempre as diárias incluem re-
feições.

Uma estação completa de águas,
segundo os entendidos, teria de pro-
longar-se por 21 dias a fio, devido,
primeiro, a uma tradição com origem
nos trens da Central do Brasil quan-
do, há muito c muitos anos. ao cria-
rem suas linhas para Cambuquira, só
vendiam passagem de volta para 21
dias depois. Mas 15 dias bastam: a
primeira semana para adaptar o or-
ganismo às águas: a segunda, para
começar a aproveitá-las. Aconselha-
se procurar o médico da cidade, o Dr.
Antônio, a fim de que o uso abusivo
das águas não venha a trazer compli-
cações intestinais. Mesmo que ele
mande levantar-sc às 5h para tomar
água em jejum, antes do café.

CLECY RIBEIRO
No Parque (CrS 0.50 a entrada),

além das águas c do verde da mala
ao fundo, para a caminhada matinal,
o playground c o lago, que oferece
mais que o pedalinho — a pesca. Alu-
gue seu anzol (CrS 2,00) e escolha uma
hora bem matutina, antes do sol des-
pontar forte. Há ainda sauna, diária,
mesmo fora de temporada. Com boa
ducha custa CrS 10,00 e mais alguns
acréscimos para limpeza de pele, mas-
sagem, máscara de lama, etc.

Diversões não existem — Cambu-
quira tem apenas uni cinema — e o
comercio é precário se comparado às
demais estâncias, o que constitui novo
favor positivo para sua economia. Mas
há uma série dc cidadezinhas próxi-
mas. a distancias variáveis de 10 a 00
quilômetros, interessantes de se co-
nhecer.

Campanha I menos dc meia hora,
Ida e voltai conta com uni pequeno
museu na igreja ipeças do Aleijadi-
nho) e. ao preço de CrS 3,00. é possi-
vel reviver os incontidentss, folhear
obras raras da literatura dos séculos
XVIII e XIX, lembrar dos nossos es-
cravos. Três Corações, Varginha, Con-
ceição do Rio Verde, São Tome da.s
Letras são outros passeios, além das
demais estações dc água, todas mais
ou menos perto.

Logo à entrada de Cambuquira é
parada obrigatória a Fonte do Mari-
nheiro, cujas águas são consideradas
as melhores dentre todas. Há ainda
uma cascata (seca), próxima a um
alambique onde comprar a boa cacha-
ça da terra. Os meninos que. depois
da escola de manhã, vendem serviços
pequenos de engraxate, lavagem de
carro, etc. podem levar quem queira
e até quem não queira (a insistência
é quase irresistível) aos lugarejos de
Cambuquira.

Um rolei»'"
Us melhores hotéis são

o Grande Hotel Empresa
'aceita Elo e Bradesco) c
o Grande Hotel Brasília. O
primeiro lem desde quartos
até suites para casal e
quatro pessoas. O aparta-
mento mais barato custa
CrS 0S,00 Isolteiro I e CrS
140,00 icasal). Menor dc S
anos paga diária de CrS
45,00. No Brasília, aparta-
mentos desde CrS 50.00 a
diária (refeições incluídas)
e menor de S anos paga
CrS 25.00. Outros bons ho-
téis: Motel Clube Minas
Gerais, Elite. Hotel Cambu-
quira e Hotel Globo. Preços
a partir de CrS 50.00.

A rua principal. Virgílio
de Melo Franco, é onde se
pode comprar o que Cam-
buqitira oferece: doces ca-
seiros. cremes (óleo de tar-
taruga. pepino, alface, etc),
peças de couro c jacaranda,
artigos em pedra-sabão,
bolsas de palha e ráfia, pe-
aras semípreciosas. Nas Ca-
sas Toledo. Marino. José
Silvo. Rochini, das Novida-
des c na Boutique Clioupa-
na. Recomenda-se correr
tudo primeiro: os preços
variam em alguns cruzei-
ros de loja pura loja. Ao
voltar, dê um pulo às fá-
bricas de queijos e café da
Avenida Quintino Bocaiúva
e traga uma lembrança.

Não há problema de es-
tacionamento na cidade. O
hábito de parar bem no
meio da rua. entre as árvo-
res. perdura, mesmo sem
árvores.

Linea C Apresenta:

Os Grandes"Q;uzeiros
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Das páginas ensolaradas de sua imaginação
para a realidade de um modernissimo transatlântico.

Astros Convidados: Você e quem estiver em sua companhia.
Atores Coadjuvantes: Toda uma tripulação-feliz em lhe proporcionar

o melhor serviço; as mais confortáveis cabines.
Escolha o seu roteiro:

Reveillon
Marítimo
de 26/12/74 a 04/01/75
(Santos, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Angra dos Reis, Rio rio
Janoiro, Santos)

{ %W Terra l^% Cruzeiro
| Mm \ do jmXeh de
V_/ FogoUrHW Natal
N«° 1 de 31/12/74 a
23/01/75 Rio ds Janeiro,
Santos, B. Aires, Montevidéo,
Puerto Madryn. Ushuaia, Baia
Gaiibaldi, Cabo Hornos, Porto
Stanley, B. Aires, Santos, Rio
de Janeiro)

N. 2 de 17/01/75 a
8/2/75 (Rio de Janeiro, San-
tos, B. Aires, Puerto Madryn,
Punta Arenas, Baia Ganbaldi,
Ushuaia, Cabo Hornos, '
Porto Stanley,
Buenos Aires,
Montevidéo,
Santos.
Rio de Janeiro)

de 19/12/74 a 27/12/74
(Rio, Santos, Montevidéo, B.
Aires, Santos, Rio ds Janeiro)

Produção e Direção:

Consulte
o seu Agonie
de Viagem

Embratur: 24G/GB
e 560-564/SP - Cat. "A"

JORNAL DE VIAGEM
SEU FIM DE SEMANA ESTÁ AQUI
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Parece uma vila. Atrás do edifício central, por entro coqueiros,
amendoc-iras e multas flores se perfilam
as casinhas. Branauinhas, com um iardinzinlio fronteiro, onde as
crianças rolam despreocupadas o tranqüilas, As pessoas
não cansam de olhar o mar em fronte o lá fora raríssimos carros passam,
só gente indo e vindo da praia.
È o Cabana* Veraneio, do Cabo Frio, uni dos mais pitorescos
locais para se ficar. Há diárias para casal a partir dc
120 cruzotros e as reserv.is pedem ser fcit.is no Rio pelo lolefona 247-9521.

ANCHIETA
Visita obrigatória de quem está

em Guaraná ri é conhecer a Itistó-
rica Anchicta, dominada pela igreia
construída pelo Padre José Anchieta
no século XVI. Lá não se sabe
mais o que admirar: as relíquias
do museu da Igreja, a arquitetura
colonial das casinhas se espremendo
ao longo de calçadas estreitas ou
se o vaivém das canoas de pesca-
dores no tranqüilo rio Bcnevcnte.
Do Guaraoan são 31 quilômetros
por estrada de teira balida, a fu-
tura Estrada do Sol. Em Guará-
pari, o notei de melhor localização
é o oxcolente Coronado que fica
a alguns metros de duas praias do
areia menazítica: Areia Preta e do
Meio. Há muito conforto e o ge-
rente, Nereu da Silva Rafael, é
atencioso. No Rio, as reservas p--
riem ser feita! pelo tel.: 242-949')
com D. Lígia.

ECONOMIA
O Hclel-Fazcnda Villa-Forte, de

Engenheiro Passes» acaba de tomar
uma boa medida nesta fase de
baixa temporada, A tabela do pre-
cos é móvel, variando dc acordo
com o período <ia chegada do hós-
pede. Assim, pode-se fazer uma
boa economia programando cam
calma o f*m de semana. E vale a
pena conhecer o Villa-Forte, dos
maiores e melhores holéÍs*faxenda
do país, com um inundo de passa-
tempos a oferecer e aquela atmos-
fora saudável o relaxanle do roça.
No Rio, oode-se rljter todas as
informações o res«svar lugar pelo
tel.: 264-9B90 (após 17,30 hs.).

SIRI
Grande pedida esle fim de se-

mana é ir a Angra das Reis assis-

tir o VI Festiv,il N.icicna! do Siri,
participar dele ou, simplesmente,
ír ajudar a d*voràr o siri pescado.
O Festival cemcea sábado, com
desfile dos pescadores pela cidade
e a oosca às nove da noite. No
domingo, então vai ser a hera do
mastigar os pobres crustáceos, snm
limite algum. A rinz cruzeiros por
pessoa e muito chape acompanhan*
do. Quem for, devo procurar o
Hot«?l Londres pata ficar, pois é o
melhor localizado na cidade oferc-
cendo muito conforto. O gerente
consegue bens preços no aluguel
de barces para passeios nas lindas
praias de enseada o ilhas de Angra.
O Londres aceita reservas no Rio
pelo tel.: 223-6047.

COQUELUCHE
Marataíses é uma praia que, ra-

pidamento, está so tornando uma
coqueluche. Nas temporadas, os
hotéis sin er lotam e as centenas do
casa do veraneio (muito bonitas}
fbrígam mineiros, capixabas, cario-
cas n paulistas. Ouom não tem
casa, geralmente, procura o Praia
Hotel, o mais categorizado do lugar
e o único que fica à beira mar.
Seus 33 apartamentos e quartos são
muito bens e a mesa do Hotel é
fftnosa. principalmente em frutos
do mar.

SOL
Em setembro, São lourenço, a

867 metros do altura, tem pouca
chuva (média mensal do 43,1 m/m)
e dias ensolarados com temperatura
médía tíf» 13,2 graus, Assim, todo
dia é dia de passeio. E o Parque
eitá lá cem seus 350 mil metros
quadrades a o jardins, fontes hidro-

minerais, bosquos e um lago íncri-
vel men to bonito de 90 mil motras
quadrados. Em Sao Lourenço Iam-
bém fíca o Hotel Primus, quo tem
registrado movimento acima ds ra-
zoável mesmo nessa época. O Pri-
mus é muito confortável, tendo am-
pios salões de estar, piscina, sauna,
restaurante de Ia., etc. No Rio, as
reservas nedem ser feitas pelo tele-
fone: 252-9174.

DICA
JORNAL DE VIAGEM dá íi dica

para chegar ao Repouso Itatiaia. Pe-
gar a Dutra e se oi'ir sem ore (?tn
frente. Depois de Resende, ficar de
olho oara entrar á direita depois
do acesso a Penedo o Mauá. A
placa indicativa de Itatiaia fica um
quilômetro antes do segunde posto
do pedágio Ha Dutra. Entrar em
direção ao Parque Nacional. Em cin-
co minutos so chega ã entrada, ondo
so devo pagar CrS 3,00 por pessoa
maior do 10 anos {antes era CrS
1,00). É bem guardar o compro-
vanto para o caso de idas e vin-
das. Depois, são 15 minutos em
terra batida, com paisagem tioi-
cimento alpina o ar puríssimo. Há
intensa sinalização até o Repouso
Itatiaia, que fica a 950 metros de
altura com seus confortáveis chalés
espalhados pela mata virgem. O
silencio é impressionante, a comida
é farta e extremamento bom cuidada.
É bom reservar antes no Rio (tel.:
246-3675).

CASIMIRO
Muita gente se pergunta: por quo

Hrtol Mirante do Poeta? É porque
seu deno, Eduardo Schmidt (um des
desbravadores da região) quis liome-
nagoar o poeta Casimlro de Abreu,
nascido a cito quilômetros do hotel,
em Barra de São Jean. AÜás, quem
procura a tranqüilidade do Rio das
Ostras — cada vez mais silenciosa —
ivmpro encontra um tempinho para
visitar a casa do poeta da nostal-
gia o da infância. A casinha branca
em estilo colonirl está lá á dispo-
sicão na Praça das Primaveras. E
o Hotel Mirante do Poela, a 90 me-
tros da praia, continua atraindo pe-
las diárias em conta, limneza o con-
forto. No Rio, as reservas podem
ser feitas pelo tel.: 243-0881 .

FESTEJOS
Caxambu em plenos festeios de

mais um aniversário da cidade que
é um orgulho do Sul do Minas. A
Olimpíada estudantil termina do-
mingo e sábado haverá o esperado
Baile nara a eleição da Rainha de
Caxambu. A eleita renresontaiá Ca-
xambu no concurso "Rainha das
Águas", em Araxá. O Bailo de
sábado, como todos os acontecí-
mentos sociais importantes na ci-
dadade, será realizado na luxuosa
boate do Hotel Glória. O Glória,

já reaberto, é um dos mais confor-
táveis hotéis do país. As reservas

podom ser feitas diretamente para
o telefone Caxambu 41.

Publicações nesta coluna:

Tels.: 236-1310 e 222-7573

Festa da uva: um convite para 1975
A FESTA DA UVA em Caxios do Sul, hoie uma Fesla Nacional e que terá sua próxima

edição em Fevereiro c Marco dc 19/5, teve seus primdrdios, como todos os grandes empreendi-

mentos, no lingfnquo ano de 1931, com uma pequena cxposçáo dc uvas, com a finalidade de

estimular a produção dc uvas finas, dc castas européias, através de empréstimos governamentais
oo agricultor e a abertura de novos mercados para escoamento das safras.

E, em 1932, surgiu a Ia. FESTA DA UVA, oficialmente denominada, prestigiada pelo Governo

do Estado do Rio Grande do Sul c tendo Caxias do Sul como sedo do 1.° Congresso Brasileiro da

Viti-VirVcultura. Era a projeção definitiva da Festa da Uva em termos nacionais.

Desde então, e com cxceçiio do tempo da Guerra, a Festa c\a Uva tem se realizado regular-

mente, e hoje é um empreendimento empresarial com capital dos governos Federal e Estadual,

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul c antigos membros cias comissões anteriores das Festas da Uva.

Hoie ela c FESTA NACIONAL DA UVA EMPREENDIMENTOS E TURISMO S/A com um capital de

Cr$ 14.000.000,00 de cruzeiros, e presidida pelo Sr. Humberto Bassanesi.

Imi-
nos

Como a Festa da Uva cie lq75 coincidirá com os festejos cio Centenário da Colonização o

gração Italiana no Rio Grande do Sul, a Comissão adquiriu uma gleba de terras de 40 lia.

arredores da Cidade e aí assentou as bases dos novos Pavilhões do festas. Nessa vasla área estão

sendo construídos dois pavilhões de estruturas metálicas que abrangem cerca dc 28.000 m2 para

exposições, restaurante panorâmico, áreas, de serveo e utilidade pública, e mais 7.000 tn2 para

estacionamento. A área de estandes para exposição das indústrias do país e do exterior abrange

a significativa soma de 12.000 m2.

No dia 23 de novembro será coroada a RAINHA DA FESTA DA UVA DE 1975, uma rias

tradições da Festa, que deverá ser uma bela representante cios antigos colonos italianos que chegaram

ao Sul cm 1875, e que promoverá a Festa até o dia 22 do Fevereiro de 1975, quando aguardará

a presença do Presidente da Repúblico, como sempre lem acontecido, para dar por oficialmente

inaugurada a Fcsla da Uva do Centenário da Imigração IlaTana do Rio Grande do Sul.

— Não perca esto evento c a oportunidade dc saborear finas uvas, degustar vinhos dc fama

nacional e conhecer um dos mais variados parques industriais do País.
|P
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1975 FESTIVO rtAÍCElÍDE ftOVO SECUIO
FEVEREIRO MARCO/CAXIAS Dü SUL/RS



jL
JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA
12 DE SETEMBRO DE 1974

JtAcamping clube do brasil

Turismo
MEMBRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL

DE CAMPING E CARAVANINr.
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Clube dos 500

Com todas as instalacões-paãrão
concluídas, o novo camping do Clube ãos
500 já entrou em ritmo normal de funcio-namento. A recepção, casa do guarda-camping, baterias de banheiros com tan-
que lava-pratos e lava-roupas, chuveiros
quentes, luz elétrica para barracas e trai-
lers, e um pavilhão de sapê, onde em
breve estará funcionando a cantina, sala
de jogos, salão de repouso, compondo o
conjunto ãe benfeitorias inicialmente
construído no SP-1.

O camping do Clube ãos 500, queagora está funcionando em área própriaão Camping Clube do Brasil, é consiãe-
raão pela direção do CCB como o mais
importante ãa rede. Sua posição estrale-
gica, às margens ãa mais importante ro-
ãovia do país. lhe garante um elevado
movimento de campistas que por ali
passa diariamente.

Em conseqüência, eslá sendo estuda-
da a implantação, o mais rápido possível,ãe uma sala ãe informações, onde o cam-
pista poderá obter detalhes e ináicações
ãe acesso ãe toáos os demais campings ãareâe, adquirir brindes do clube e efetuar o
pagamento ãe suas mensalidades. En-
quanto isso, o Departamento de Obras doCamping Clube do Brasil vai prosseguiu-do na tarefa de embelezar o local. Cercaãe 15 mil m2 ãe grama já foram planta-ãos, bem como mudas de árvores frutífe-ras e de sombra que humanizarão e tor-narão mais agradável o local. Além ãomais, o camping está cercado com tela dearame galvanizado, dando mais segu-rança aos que lá instalam seus equipa-
mentos.

(í li ara pari
0 Camping de Guarapari vem rece-

bendo diversos melhoramentos para am-
pliar seu atendimento, tendo em vista as
próximas férias de verão. Foi construída,
por exemplo, uma nova bateria ãe ba-
nheiros no ponto mais elevaâo ãa área,
justamente o local que mais atrai os
campistas devido ao panorama privile-
giado do mar. A antiga bateria foi intei-
ramente reformada.

Todas as fossas tiveram suas capa-
ciãaáes ampliaãas, o que evitará qual-
quer problema, mesmo que a área esteja
totalmente lotaãa. Outra obra: abertura
ãe um novo poço artesiano, com o obje-
tivo ãe garantir uma âistribuição pro-
porcional ãe água, em razão ãa' amplia-
ção áas instalações saiiitárias.

O Camping ãe Guarapari fica na
praia de Setiba, a apenas sete quilôme-tros do centro da cidaáe. Quem chega à
cidade deve tomar à esquerda, em dire-
ção à praia, por via asfaltada. O acam-
pamento é muito freqüentado não só pe-los mineiros que ali têm uma saída parao mar como também pelos cariocas que,com o advento da Ponte Rio—Niterói c
as melhorias nas conâições ãe tráfego ãa
BR-101, podem agora cobrir o percursoem aproximadamente seis horas.

Pernoites
O Departamento ãe Processamento

de Dados do Camping Clube ão Brasil
realizou um levantamento ão número ãe
pernoites (maiores ãe 10 anos) em toâa
a rede nacional ãe campings, relativos
aos anos ãe 72 e 73 e ão corrente ano, até
junho, constatando que a região Sudes-
te, que engloba Guanabara, Estado ão
Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo,
totaliza mais ãe 80'', ãa freqüência. Nes-
sa região, em 1972, o número ãe pernoi-tes foi de 224 mil 524 para um total ge-ral de 254 mil 341; em 73 foi de 2S5 mil
201 para um total geral ãe 32S mil 740;
enquanto, até junho deste ano, a Região
Sudeste totalizou 224 mil 073 contra um
total geral ãe 274 mil 573, ou seja 81,7%.

Em números, as ãemais regiões as-
sim se comportaram em relação aos per-noites ãe sócios maiores ãe 10 anos: Nor-
deste, atualmente com quatro campings.
8 mil 951 pernoites em 72; 16 mil 789, em
73; e 20 mil 897, até junho áeste ano, au-
me?itanão, portanto, ãe 3,5'/, para 7,6%
a sua participação total. A Região Sul,
que em 72 teve Í8 mil 647 pernoites, pas-sou a 23 mil 653 em 73 e até junho do
corrente registrou 27 mil 893, ou seja
10,2', , nos seus nove campings. A Região
Centro-Oeste, que conta com um cam-
ping, o de-ltiquira,- próximo ãe Brasília,
teve, em 1972, 2 mil 219 pernoites; em 73,
3 mil 97; e, até junho áeste ano, 1 mil
4S5, com uma participação ãe 0,5% no
total geral ãe pernoites que, nos seis pri-meiros meses áeste ano atingiu a 274 mil
353, número superior ao registraáo em
toáo o ano ãe 72 (254 mil 341 pernoites).

MEMUO 0A .EDE«AÇAO INTERNACIONAL OE CAMPING E CAIAVANINC
Dcplo. d_ C_u_.ab-,J - S..,.l,n- Av. Dio binco, 115/712 — M. 232-44-
Depio. de 5-o Píulo — Sac.atarí*: Ru» 24 da Maio, 33/1504 — T»|, 37-9331
Dcdio. do P-.rjr._i — S*c.e_iria: Ru* Enrxl.no d» l-áo, 15/71 — T«J. 23-9845
Depto. de BraiíIU — 5«rt.#riaj Edif. Mj.m.Hj, i/1214 — T«l. 21-4561
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Os
equipamentos

úteis
A barraca é o único equi-

p a m e n t o imprescindível
dentro de um acampamen-
lo. mas o conforto oferecido
pelos equipamentos que se
vende hoje cm dia nas lojas
especializadas é uma
atração grande para que o
campista aumente o volume
de sua bagagem e leve para
o camping objetos outros
que não cheguem a poluir
o ambiente e lhe tragam
mais comodidade para a
pratica do esporte que tem
na natureza seu estímulo
mais forte.

São cadeiras de alumínio
e nylon, leves e fáceis de
guardar; mesas desmonta-
veis c que se transformam
em outros objetos úteis
dentro d o acampamento;
geladeiras de isopor queconservam os alimentos por24 011 mais horas; fogões
que à noite são usados parailuminar o ambiente; arma-
rios que não ocupam muito
espaço quando dobrados e
que chegam a acomodar to-
dos os utensílios de copa e
cozinha do campista. E lu-
do isso é muito fácil de
comprar porque não são ob-
jclos caros e podem ser ad-

_ quiridos vagarosamente.

A organização
Organizar os objetos nu-

ma bagagem compacta é
costume do campista vete-
rano. Pura isso ele usa se?n-
pre na mala do carro caixas

de papelão onde podem ser
guardados os objetos meno-
res, sem perigo de perda.

Se o campista não usa ca-
mas dobráveis para dormir,
mas simples colchonetes ou
espuma de borracha, joga-da na lona do piso, o me-
lhor. se o acampamento é
constante toda semana, é
guardar e enrolar tudo fun-to: a barraca já com os col-
chonetes dentro dela.

A parte da cozinha. —.
fogão, panelas, pratos e co-
pos — pode ser guardadanuma caixa de papelão já
que os conjuntos de panelase pratos são encontrados
facilmente hoje acoplados,
ocupando um espaço mini-
mo. Os comestíveis — arroz,
macarrão, enlatados, ovos.
leite e temperos -- devem
estar em sacolas, de papelou plástico, que na viagem
de ida ocupam parte da cai-
xa de papelão e durante'o
acampamento possayn ser
suspensas em uma das lias-
tes do avance, evitando
que formigas ou outros in-
setos penetrem em seu in-
terior.

A parte dos objetos de
uso pessoal — sabonetes,
P ente s , escovas, espelhos,
pastas e até um pequeno
pronto-socorro com remédio
para dor de cabeça, digesti-
vo ou curativos de cmergèn-
cia — deve estar em sacolas
de plástico para serem pen-
duradas também nas hastes
da barraca.

O conforto do campista.
representado p e l a s cadei-
ras. mesas, geladeiras, ar-
mários e esteiras de palha
deve ocupar o chão da mala
do carro e durante o acam-
pamento, ao lado da barra-
ca. transforma o ambiente
numa pequena sala de es-
tar.

Para mil usos
Jornais velhos, sacolas de

pepel, martelos, cordas de
nylon, vassourinhas t ê m
sempre mil e uma utilida-
des nos acampamentos:
servem para embrulhar o li-
xo, ajudar a impermeabili-
zação da área onde a barra-
ca é armada, prender os cs-
peques no chão com mais
força ou estender a roupa
junto ao camping.

Mas há quem também
ocupe a mala do carro le-
vando guarda-chuva, tele-
visão, vitrolas com mil ai-
to-falantes. ventiladores, ta-
petes e que para algumas
pessoas tem validade: pode
chover, as novelas são in-
dispensáveis, o som é um
bom acompanhante, o calor
pode ser diminuído e o piso
pode ser acolchoado.

FEIRA DO
CAfflPinG

Abaria até 22 horas.
sábados até às 18 horas.

_f_\
Ronald de Carvalho, 253

Tel: 256-0194 - Lido.
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IGARASSU
O "CAMPING'

COLONIAL
Recife (Sucursal) —

Quem amar, ao m e s m o
tempo, o saudável hábito do
camping e relíquias históri-
cas encontrará seu paraíso
terrestre nas imediações de
Recife, no Engenho Monjo-
pe, que já deu guarida, no
passado, ao Imperador D.
Pedro II. De tão encantado
com o luxo do solar e cem
a acolhida amistosa. Sua
Alteza Imperial, agradecido,
conferiu ao então proprie-
tário do engenho. Manoel
Carneiro da Cunha, o hon-
roso titulo de Barão de Ve-
ra Cruz. E não era para me-
nos.

Construídos com extremo
bom gosto e arte. lá estão
a imponente casa grande,
a igreja, a senzala, a roda
dágua e a moenda, que ho-
je constituem um conjunto
arquitetônico de grande va-
Ior histórico, acessível á ad-¦miraçâo de quem possuir
apetrechos de camping e se
dispuser a armar sua barra-
ca em qualquer ponto cio
gramado que se estende per
30 mil metros quadrados, ao
lado de um pomar de mui-
ta.s frutas. Os tempos mo-

demos acrescentaram ao
Monjope quatro piscinas
que. somadas às diversas
quedas dágua, oferecem a
possibilidade de mais exer-
cicio.

Alem disto, o Engenho
Monjope é a maior área de
acampamento do Brasil —
são 600 mil metros quadra-dos —- e segundo o Camping
Club do Brasil (CCB), "to-
talmente diferentes dos de-
mais 37 acampamentos do
país", pois nenhum outro se
localiza no interior de um
autêntico engenho de açu-
car, construído nos meados
do século XVIII. Neste am-
biente, o.s imaginativos, que
conseguirem transpor as di-
mensões do tempo, verão
barões, sinhás, feitores ou
negros escravos. Porem, se
a imaginação falhar, o CCB
aconselha uma leitura pré-
via de Gilberto Freyre para
subsídios que permitam o
entendimento d o s "impo-
nentes testemunhos de uma
fase de esplendor do Brasil
Colonial." E resíduos desta
época podem ser encontra-
dos nas cercanias do velho
engenho.

Igrejas, danças, coqueirais ao venlo
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O camping de Monjope funciona dentro de um engenho de açúcar
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Completamente tombada
pelo Instituto do Patrimó-
nio Histórico e Artístico Na-
cional i IPHAN i. a cidade
de Igarassu — a 30 quilo-
metros da Capital de Per-
nambuco, em estrada pavi-
mentada — surgiu há qua-
tro séculos, como resultado
da aliança entre o.s portu-
gueses e os Índios tabaja-
ras, na lula contra os ene-
fés. E o próprio nome da ci-
dade é de origem tupi. cujo
significado corresponde a
canoa ligara) grande laçu)

Igaraçu deve ser visitada
durante o dia, pois a noite
as igrejas — uma de suas
maiores atrações turísticas
-— estão sempre fechadas.
E elas não podem deixar de
ser visitadas. A igreja de
Sáo Cosmc e Damiao, por
exemplo, é uma relíquia que
vem do século XVI. cons-
traída apenas 35 anos de-
pois do descobrimento do
Brasil: uma das mais an-
tigas de todo o pais. por-
tanto. Em seu pátio, no
mês de setembro, desenro-
lam-se folguedos populares,
de inspiração folclórica,
durante as últimas sema-
nas. O viajante poderá co-
nhecer as danças pisa milho,
ciranda, ou roda de São
Goncalo, e assistir uma
apresentação de mamulen-
gos. teatro de fantoches,
sempre bem aceito por
adultos e crianças. A cozi-
nha regional é fartamente
representada em muitos
pratos, oferecidos à gula de
quem chega.

A arquitetura barroca
tem excelentes c x e m p 1 o s
nas igrejas do Sagrado Co-
ração de Jesus 11742), do
Pasmado, de Nossa Senhora
do Rosário C17001 c no Con-
vento Santo Antônio, que
possui a mais importante
pinacoteca do Brasil colo-
nial. As pinturas do teto da
autoria de "Rabello, um
pintor de sobrados", segun-

do a Empresa de Turismo
de Pernambuco lEmpetun,
são as únicas assinadas, na-
qucle Estado. Há ainda a
capela de Nossa Senhora do
Livramento .1774), a de São
Sebastião 11750), inspirada
na igreja de São Cosme c
Damião. O Instituto Histó-
rico e Museu —- cujo acervo
inclui de gravuras antigas
e documentos holandeses a
móveis coloniais — o Sobra-
do do Fórum, que também
serviu de hospedagem ao
Imperador D. Pedro II.

Estes prédios históricos,
no entanto, não estão em
estado ótimo de conser-
vação e. por isto mesmo, a
cidade, dentro de um prazo
máximo de dois anos, pas-
sara por um processo com-
pleto de restauração, que
obedecerá às Unhas traça-
das pelo Programa Integra-
do de Reconstrução das Ci-
dades Históricas do Nordes-
te. Enquanto este tempo
não chega, há que se apre-
ciar o trabalho do tempo e
da erosão sobre estas obras
antigas, ou paisagem tropi-
cal.

Infindáveis coqueirais é o
que se vê ao atravessar a
Ponte Getúlio Vargas, que
liga o continente à ilha de
Itamaracá. Belas marinhas
podem ser apreciadas do
Canal de Santa Cruz. onde
há lanchas de aluguel e
barqueiros competentes, co-
nhecedores dos recantos e
histórias da região. O preço
é acertado diretamente com
o dono do barco e depende
da duração do passeio.

A melhor hospedagem fi-
ca em Itamaracá — onde
se pode chegar tomando-se
o ônibus que parte de Ita-
pissuma. O Hotel Caravela
cobra diárias entre CrS
90,00 e CrS 120.00 e recebe
reservas pelos telefones
22-2322 ou 22-4071, em Reci-
fc.

Acampamento de Iguape
terá muitas atrações

Um camping diferente, cm cujas
atrações predominam um rio com
mais de 100 km navegáveis c uma
ilha pluvial e também oceânica que
lem mais de 50 km de praias ao lon-
!fo do rio e até o mar, surgirá o mais
breve possível numa área adquirida
pelo CCB no Balneário 7 Belo, na ci-
dade paulista de Iguape, no Vale da
Ribeira, a 250 km de São Paulo.

Será o 39." da rede do Camping:
Clube do Brasil e o 9." do Estado de
São Paulo a ser construído em área
com mais de 25 mil in2. Iguape, ci-
dade histórica, com seus sobrados e
casarões que atestam o ciclo da ex-
tração do ouro, nos séculos 18 e 19,
tem cerca de 10 mil habitantes e c a
que reúne os maiores atrativos turis-
ticos do Vale da Ribeira.
ILHAS E RIOS

O camping. às margens do rio Ri-
beira de Iguape (com seus 100 km na-
vegáveis, que prosseguem pelo Mar
Pequeno e atingem a baia de Trapan-
de c os canais que circundam a ilha
do Cardoso), fica defronte à ilha Com-
pritla, pluvial, que se estende desde a
cidade de Iguape até à cidade de Ca-
nanéia, no litoral, numa extensão de
50 km. 1" portanto um camping de
atrativos fluviais que propiciam pas-

seios de barco ou lancha, competições
re remo, cuca e pesca submarina.

Além disso, a região c dotada de
densas serras e florestas tropicais, ca-
vernas e grutas calcárcas, lagoas e nu-
merosas ilhas. Na cidade de Iguape,
as maiores atrações são os vestígios
do fausto do ciclo do ouro, inclusive a
Cas^. da Fundição, situada no centro
da cidade e hoje transformada em
museu municipal.

O artesanato local é dos mais va-
riados, apresentando peças de cerami-
ca negra, especialmente as feitas cm
Jairê, vila situada às margens ido rio
Ribeira, e também artesanatos de fi-
bra (chapéus, esteiras etc). Com re-
lação ao folclore, além da Festa do
Bom Jesus, realizada nos meses de
agosto, os campistas poderão apreciar
as danças do Fandango e o Folguedo
Popular que alia música e dança às
encenações dramáticas.

Iguape fica a distancias equidis-
tantes (250 km) de São Paulo c Curi-
tlba e o acesso é facilitado através
da ISK-lKi e Via Pariquera Açu, en-
quanto não fica pronta a SP-222, quereduzirá a viagem em cerca de 50 km.
Futuramente, a BR-101. que por ali
passará, fará da viagem não mais que
um simples passeio, breve e agra-
dá vel.
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• Um piloto da Real Força Aérea da Grã-Bretanha estabeleceu um recorde mundial aocompletar n,il horas dc vôo operacional num
jato de decolagem vertical.

É cie o lider dc esquadrilha Hichie Proflt,
que pilota jumpjets da Hawkcr Siddeley —
primeiro jalo operacional do mundo de deco-lagem c pouso verticais c curtos — desde queesses aviões enfiaram em serviço na ItAF, há

cinco anos.

• Assumiu as funções dc Diretor Comercial
da South African Airways o Sr. Frans Swarts,
em substituição a N. S. Louw. Em seus 30
anos de serviço na SAA, Frans Swarts ocupou
várias posições administrativas de grande in-
fluência no desenvolvimento da companhia,
tendo sido ultimamente Vice-Diretor Comer-
ciai. Swarts representou várias vezes a em-
presa nas reuniões anuais da IATA, e foi ele
o organizador de todas as operações em poolcom as companhias que operam na África do
Sul.

• A Pan Am foi, em 19(16, a primeira compa-
nhia a encomendar os Boeing-747. A enco-
menda, dc 33 aparelhos, tornou a Pan Am pos-suidora da maior frota de Jumbo do mundo.
Em janeiro de 1970, a empresa lançou em ser-
viço comercial o primeiro 747 e, desde então,
já fez mais de 100 mil vôos com os Jumbo,
número que cresce à razão dc 500 por semana.
Por outro lado, uma pesquisa realizada pelaBehavioral Science Corporation revelo» quemais de 50% dos passageiros dc aviões colo-
cam o 747 acima dc qualquer outro tipo; cm
segundo lugar estão os Bocing-727, com 23%.

• O serviço de cargas da Cruzeiro, abran-
gendo inclusive o exterior — Uruguai, Argen-tina, Peru, Bolivia, Colômbia, Suriname e
Guiana Francesa — está sendo ampliado.
Agora a empresa pode fazer entregas em qual-
quer parte do mundo através de conexões com
outras companhias aéreas internacionais. No
serviço nacional a Cruzeiro oferece aos seus
clientes as facilidades do seu Cartão de Cré-
dito e o uso do telex para informar com pre-
cisão o destinatário da carga.

• O comissário Waltcr Moreira Carneiro, da
VASP, completou sen tempo de serviço na avia-
ção comercial brasileira — 20 mil noras de
vôo — a bordo do Boeing-?:!" Advanced que
saiu de fortaleza com destino a São Paulo
fazendo escalas em Natal, Recife, Salvador e
Rio de Janeiro. Para se dedicar à aviação co-
niercial, o comissário Carneiro abandonou o
curso de arquitetura no 2'.' ano. Em sua car-
reira, voou cm todos o.s equipamentos opera-
dos pela VASP. Em Fortaleza, na véspera da
saída do seu último vôo como comissário de
bordo, Carneiro foi homenageado com um jan-tar a que compareceram, alem dos seus com-
panheiros, autoridades, jornalistas e homens
de aviação.

• Ainda em 1974, a Air Canadá deverá esta-
belecer numerosos serviços entre o Canadá e
os Estados Unidos, conforme revelou o Sr. Yves
Pratte, presidente do Conselho Diretor da em-
presa, reportando decisão do Sr. Jean Mar-
chand, Ministro canadense dos Transportes. A
Air Canadá fará os seguintes vôos: Calgary-—
Wiimipeg—Nova Iorque; Edmonton—Cal-
gary—São Francisco; Halifax—Bangor—Port-
land—Mo ntreal; Toronto—Dallas/Fo r t
Worth—Houston e Quebec—Nova Iorque. No
decorrer de 1976/1979, a empresa deverá esta-
belecer outra série de novas rotas e serviços
assim especificados: Calgary— Chicago; Mon-
treal—Cleveland; Montreal—Boston; Toron-
to—Boston; Edmonton—Calgary—Los Ange-
les; Sydney—B o s t o n—Regina—Winnipeg—
Chicago; Montreal—Toronto—Los Angeles e
Montreal—Toronto—São Francisco.

• Mundo Pequeno é o titulo de um filme
feito sob o patrocínio da IATA para ilustrar
a influência atual do transporte aéreo na vi-
da humana. Nele é mostrado o interessante
fato de que, embora apenas 3% da população
mundial tenham alguma vez voado, os benefí-
cios diretos do transporte aéreo alcançam uma
percentagem bem maior de pessoas que se uti-
lizam da correspondência e carga aéreas. Uma
cópia desse filme é normalmente projetada
para os novos funcionários da South African
Airways para que eles possam ter uma idéia
da importância do transporte pelo ar. A SAA
deu sua cooperação para a realização do Small
World, onde seus aviões podem ser vistos em
diversas seqüências.

• Stuart G. Tipton, destacada autoridade em
transporte aéreo mundial, foi nomeado vice-
presidente sênior para Assuntos Federais da
Pan Am, segundo anunciou o presidente Wil-
liam T. Seawell. Tipton, presidente do Conse-
lho da Associação do Transporte Aéreo dos
Estados Unidos durante os últimos dois anos,
será responsável pelas relações da Pan Am
com o Governo federal dos EUA.

O presidente da Cruzeiro do Sul, engenhei-
ro Leopoldino Cardoso de Amorim, recebeu da
Assembléia Legislativa do Estado da Guana-
bara o título de Cidadão Benemérito.

Iain Stewart, um dos principais homens
de empresa da Escócia, é 0 novo diretor da
Bntish Caledonian Airways, substituindo IanW. Lawson, que se aposentou.
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Hawk de treinamento
inicia provas de vôo

Londres (BNS-JB) — Os cinco
primeiros caças Hawk de treina-mento, dos 175 encomendados pelaReal Força Aérea da Grã-Bretanha
(RAF) a companhia Hawker-Sidde-ley, deverão reunir-se brevemente ao
primeiro avião de pré-producão no
projeto do programa de aperfeiçoa-mento de vôo.

Os testes preliminares de solo emotor já foram terminados e noveaviões Hawk encontram-se atual-mente em construção. Não foi pro-duzido um Hawk protótipo. Os cincoaviões para provas de vôo encon-tram-se em pleno andamento de
produção, imediatamente após a saí-da do primeiro aparelho de pré-pro-dução cia linha de montagem.

Em 1976, quando o Hawk entrarem serviço, estarão sendo produzidosquatro por mês. O pedido da RAFdeverá ser completado em 1980.
O Hawk, um avião de dois luga-res equipado com um único motorRolls-Royce Turbomeca Adour foi

projetado para substituir três dife-

rentes jatos de treinamento usadosatualmente pela RAF — o Gnat oProvost e o Hunter. Será utilizado
para treinamento inicial e avançadoassim como instrução de armas'
para cujos papéis sua alta velocida-de subsônica e suas notáveis carac-terísticas de vôo o tornam perfeita-mente adequado.

Na cerimônia de saída do han-
gar, realizada recentemente o dire-tor de vendas do Hawk, Sr. Bill Becl-lord, descreveu-o como "o caca dofuturo." Disse ainda que o aviãotransporta 2 mil 270 quilos de ma-terial bélico a 550 nós e tem um li-mite dc fadiga de 6 mil horas. Podeser preparado por apenas um ho-mem em 20 minutos, enquanto umamudança de motor é realizada portrês homens em três horas.

A Hawker Siddeley acredita queexista um mercado mundial para 3mil jatos simples e de funções du-
pias como o Hawk, que deverá servendido por cerca de 850 mil librasesterlinas (Cerca de CrS 12 milhões750 mil).

Semana passada dando prosseguimento à progrãScão sociaílf-terhne, a Varig ofereceu, em seus escritórios, um coquetel à AeroUneas Argentinas. Alfredo Rodriguez -dnkor-geTletew^eâs
Argentinas - agradeceu a homenagem (foto) a ArnóUo TjreAldo Swietro e Augusto César Silva, membros da diretoria InterUnè

J

Novo Jaguar
ganha
mais forca

As exportações do Jaguar,
avião internacional militar,
equipado com a nova e
mais potente turbina Rolls-
Royce Turbomeca Adour-26,
já atingem 80 milhões de li-
bras esterlinas (CrS 1 bi-
lhão e 200 milhões). Desse
valor, cerca de 20 milhões
de libras são a parte da
Rolls-Royce e Turbomeca.

A Adour-26 tem mais cm-
puxo que as Adour queequipam os Jaguar atual-
mente em serviço na RAF
e na Força Aérea Francesa.
Esse aumento chega a 27%
nos vôos a altas velocidades
e a baixa altitude, com o
emprego do reaquecimento.
Seu empuxo na decolagem,
ao nivel do mar, é de SOOU
libras (3 630 quilográmas)
com reaquecimento. o querepresenta um aumento
de aproximadamente 10%
que melhorará sensivelmen-
te a capacidade de combate
do Jaguar a baixa e média
altitudes.

A turbina Adour foi dese-
nhada e desenvolvida em
conjunto pela Rolls-Royce,
na Inglaterra, e a Turbome-
ca, na França. Ela tem
Frande potencial de desen-
volvimento, representando
a Adour-26 o primeiro deles.
Seu aumento de empuxo foi
conseguido pela elevação da
t e m p e ratura de funcio-
namento da turbina.

Até agora foram produzi-das 400 turbinas Adour.

Lufthansa tem sistema de
aterragem que elimina
ruído sem tirar segurança

Na busca de meios para que seus aviões pro-duzam menos poluição sonora em regiões perto deaeroportos, a Lufthansa desenvolveu um sistema Seaterragem de pouco barulho que elimina até a me-tade dos ruídos em terra sem afetar a segurança de

A própria IATA recomendou que todas suas 112füiadas façam uso dessa nova técnica e o paísesintegrantes da Organização Internacional de Aero-nautica cm ICA0 __ ^^ ' 
Aero

rando sua adoção em todo o mundo.

O SISTEMA

O método de aterragem sob baixa velocidade epouca força üow draç/. loto poioer), que a Lufthans.desenvolveu, é uma revolução completa do antigométodo A aeronave começa sua descida ao aero-porto dc uma altitude muito superior e numa velo-cidade muito mais acelerada. A combinação dessesfatores possibilita um vôo limpo (sem extensão dosflaps e do trem de pousoi até um ponto múho p o-ximo da pista, quando então é feito um novo con-
A"£Jm. f PS Para dÍ1"ÍnUÍr a velocidade de vôo.A descida para o pouso foi feita até esse ponto commuito menos força e, consequentemente com me-no., barulho. Baixa velocidade, pouca orca teráprovado seu valor quando o barulho for medido
*f,?W Para um observador o ba-rulho do jato ja foi reduzido em média até 50%.

Mesmo com os resultados impressionantes obti-dos esse sistema de pouso de pouco barulho não foi
LZr% 

COntrlbulSao d£l Lufthansa para melhorar apo uiçao sonora. A linha aérea colaborou com asautoridades competentes para estabelecer rotas debarulhos mínimos, que levam a aeronave o matelonge possível das populações e passou a usar nadecolagem um novo sistema que leva a aeronave econsequentemente, seu barulho, para longe e forado alcance dos ouvidos humanos quando técnica-mente possível. Essa técnica também apresenta umimpacto de menos barulho até 50% em terra

.: ./¦¦¦;¦:;.'¦ .;.:, -J. /j ;¦."».:• .<...,.,_

A Northrop apresentou há
poucos dias em sua fábrica deHawthorne, na Califórnia o* novo caça-bombardeiro YF-17,

| construído para a Forca Aéreados Estados Unidos — USAF.A monoplace tem asas curtasem delta e um duplo leme quelhe perm'te maior facilidadeem manobras à velocidade su-
persônica. O equipamento bé-lico do YF-17 inclui dois mis-seis infravermelhos e um ca-nhão dc 20mm. Esse novo apa-relho da USAF pode operar auma velocidade duas vezes su-
perior à do som.

JAL ligará Tóquio a Pequim Seminário
com dois vôos semanais discute
a partir do fim deste mês turismo

_ A Japan Air Lines e a Administração Geral ri.Aviação Civil da China assinaram no último dia 30na matriz da JAL em Tóquio, o acordo aéieo paiaabra- as novas rotas entre o Japão e a Chfna a paítudo próximo dia 29 deste mês data do secundoan<versano do reatamento das relacõe dtploSicasentre os dois países. O pacto aéreo Japão-Sa foiassinado pelos dois Governos no dia 20 de ab Se oacordo operacional em 27 de agosto deste ano De
KcãVcivil c,TSSã° 

d°S aC°"iOS -m aeCAAC -aviação Civil da Chma — a JAL planeia iniciar tao esperada operação com dois vôos ema S apartir do cha 29 utilizando aeronaves fcipo DC86*
CAACCaoP^C'ade Para 136 P^ageirosXendo aCAAC o mesmo, num total de 4 vôos semanais.
OS -VõOS

Um dos vôos da JAL par-tira de Tóquio às 9 horasd a s segunda-feiras, che-
gando a Pequim, via Osakae Xangai, às 15h 15m, re-
gressando às 16h 45m, che-
gando a Tóquio às 21 h 30mdo mesmo dia. O outro võofará rota inversa, partindode Tóquio às !) horas das
quartas-feiras, chegando cli-retamente a Pequim às12h25m, partindo de volta
às 13h 55m e chegando aTóquio, via Xangai e Osaka
às21h30m.

Os novos vôos percorre-não a distancia de 3 370 kmentre Tóquio e Pequim, em
quatro horas e 25 minutos,
no vôo direto e 1775 kmentre Osaka e Xangai emduas horas e 35 minutos,

reduzindo drasticamente a.sdespesas de passagens c otempo de vôo, até agora
gastos na viagem via Hong-Kong.

Os acordos assinados en-tre a JAL c a CAAC co-brem a representação
mútua em cada pais. opera-
çao terrestre, compensação
monetária entre a.s duascompanhias, além das tarl-fas e horários.

O primeiro võo será ex-e opcionalmente realizado
no domingo, dia 29 d esetembro, com o fim decomemorar o segundo
aniversário d o restabele-
cimento das relações diplo-
máticas entre o.s dois paisesa levará a bordo um grupode delegados japoneses, es-
penalmente convidados pa-ra a ocasião.

O Panorama do Turismo
Mundial de uma maneira
geral e o cio Brasil, em par-ticular. loi o primeiro temadiscutido no Seminário deTeoria e Técnica de Turis-
mo, que se realiza na Gua-
nabara, no auditório do Ins-tituto de Educação, sob oauspício do Instituto Supe-nor de Estudos Turísticos
Internacional da Espanha
e o patrocínio da Escola duComunicação d a Univer-sidade Federal do Rio deJaneiro.

O.s professores, AntônioTejera, Antônio Regedor pLuiz San José fizeram suas
palestras ilustradas por rc-cursos audiovisuais e a tur-ma de 31 estudantes e em-
presárlos de setor foi divi-dida em grupos para dis-cutir os temas colocados noSeminário. Os aspectos

econômicos, social",, cultu-rais e sociológicos do turis-mo, tanto interno como ex-terno, foram os que merece-ram maior nivel de análise
principalmente no que res-
peita a o desenvolvimento
da economia dos países emdesenvolvimento.

HOTELARIA

Exposição de Farnboroiigli
mostra método de revista
mais rápido e eficiente

Londres (BNS-JB) - Um novo sistema de re-vista - rápido e eficiente - de passageiros e baea-gem de mao, de fácil instalação e necessitando aS-as de dois operadores, foi exibido na Exposição aI-rea Internacional de Farnborough, de 2 8 destemes. Denominado "Rapidex Securitv System»abrange detecção de metal, raios X para bagagem" èdetecção de vapor explosivo. foab^" <-
O sistema foi criado em cooperação Delas firma..Diver Detection Devices, Pantak, Pye Dynam £eBntish Airways, com a coordenação da tona que oesta lançando ao mercado e oferece serviços d? ins-talaçao e manutenção em base internacional, pro-porcionando também treinamento para equipes deinstalação e manutenção equipes cie

TRÊS OPÇÕES
O sistema foi aperfeiçoa-

do para que se possa optar
por uma de suas fases ou
pelas três fases do sistema
total.

A Fase 1 consiste no
portão de detecção demetal e é o núcleo das três
fases por fornecer energia
para as outras unidades.
Quando o passageiro atra-
vessa o campo de detecção
do portão (do tamanho de
uma moldura de portacomum), o painel de con-
trole adajacente registra a
presença de qualquer subs-
tancia metálica.

A Fase 2 é a combina-
ção desse portão com uma
unidade de raios X. A baga-
gem de mão é colocada na
abertura da unidade, portasrevestidas de chumbo
abrem a bagagem e uma

chapa de raios X do conteú-
do é exibida em um disposi-tivo visual. A chapa podeser examinada horizontal
ou verticalmente, ou ampli-
ada para melhor inspeção
dos cantos escuros. A baga-
gem de mão do tamanho
recomendado pela IATA
pode passar por esse pro-cesso enquanto o passageiroatravessa o portão dedetecção de metal.

A Fase 3 é constituída
pelo sistema Rapidex
completo e incorpora umdetector de vapor ou gásexplosivo na unidade de
raios X. Uma amostra doar
é retirada da unidade deraios X, é analisada, e o re-
sultado impresso em uma
tira de papel. Esse disposi-
tivo de detecção é destinado
a u.so subsequente em baga-
gem suspeita.

Ao falar sobre a proble-matica da hotelaria nomundo, o professor LuizSan José fez um breve his-torico do aparecimento dosnoteis, desde antigas hos-
pedarias até o.s luxuosos ho-teis que hoje são construi-dos, relacionando o desen-volvimento da rede hote-lelra com o dos meios detransportes.

Assim é que as primeirasparagens, como eram cha-madas, surgiram com oaparecimento da.s carrua-
Kens puxadas com doiscavalos e evoluíram parahospedagens quando essasmesmas carruagens aumen-taram o número de traçãoanimal e consequentemente

o de passageiros. Depoiscom a revolução industrial!
«urgiu o trem a vapor, oque obrigou a criação demaiores hospedagens quepassaram a chamar-se ho-téis. A medida que osmeios de transportes foramevoluindo, também o sis-tema de hotelaria evoluiu.

Segundo o professor LuizSan José, um planejamentodc hotel deve preceder aoda criação de um centro re-ceptor. Primeiro este,depois aquele. A planta dêum hotel deverá ter comometa básica o conforto dohospede, assim é que pode-rá procurar colocar sempreao alcance dos seus clientestodos os seus serviços: ba-res. restaurantes, shopping-
cen ter, sempre no mesmoandar para que o clientenao tenha que subir e des-cer à procura de um ser-viço.

Toda a estrutura de umhotel deverá ser dirigida
por um técnico que conheça
perfeitamente os problemasdo sistema de hotelaria eque, acima de tudo. saibaformar uma boa equipe,
pois é desta que ele con-seguirá obter maiores resul-tados para a sua empresa.

mU9/KaKSíJas»x
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Turismo

FRANKFURT

¦ 1 RANKPURT, centro geográfico da
1-4 Europa, com 1 milhão de habitan-

JL tes, pode parecer a muitos uma ci-
dade de idílios que guarda uma lieran-
ça antiga, cheia de anacronismos pito-
rescos. Ao contrário do que se possa ima-
ginar, porém, ela é uma metrópole mo-
derna. podendo mesmo ser apontada co-
mo uma das sete maravilhas da Ger-
mania

Frankfurt é hoje conhecida no mun-
do inteiro como uma das cidades mais
adiantadas e de maior movimento. E' o
ponto de cruzamento das linhas férreas
do continente, e, também, a interseção
das grandes rodovias européias. Dali é
possivel alcançar, em poucas horas, 135
localidades importantes de 80 paises di-
íerentes, num total de 1 700 itinerários
aéreos semanais.

Um pouco de liislória

A cidade ganhou importancia ainda
no ano 794, quando Carlos Magno reuniu
em sua casa uma Assembléia Imperial.
Daí em diante, Frankfurt passou a ser
a sede de reinados e principados mas so-
mente em 1311 foram nomeados os pri-
meiros burgomestres, com um Conselho
sem tutoria.

Sua posição geográfica contribuiu
grandemente para torná-la uma cidade
de condições privilegiadas, fazendo dela
uma das mais ricas e poderosas e, por
isso mesmo, uma das mais livres cidades
do Sacro Império Romano da Nação
Alemã.

Dentro de suas muralhas reuniam-se
os príncipes eleitores para eleger os reis
alemães e, desde o tempo de Maximília-
no II, no ano de 1562, também os im-
peradores foram coroados na sua cate-
dral de São Bartolomeu.

Atividades comercial e artesanal fi-
zeram de Frankfurt um dos impérios do
dinheiro, situação que durou um século
inteiro, o chamado século da unificação
alemã, quando a cidade teve papel pre-
ponderante por ser a sede do Congresso
Nacional Alemão.

Mesmo quando passou a ser membro
da Prússia, Frankfurt não se deixou re-
duzir à condição de uma simples cida-
de provinciana; conservou toda a im-
ponência de grande cidade e, entre as
muitas realizações de grande parte, man-
dou construir uma casa de ópera, no
mesmo estilo suntuoso da de Paris, hoje
transformada em imponente ruína.

Importante centro bancário

Talvez por ter sido um dia o impé-
rio do dinheiro, Frankfurt se destaca no
setor bancário, podendo mesmo ser apon-
tado como o mais importante centro da
Alemanha.

Nela está sediado o Banco Nacional
Alemão e localizadas as sedes dos mais

importantes estabelecimentos bancários
do pais.

Sua Bolsa de Valores é uma das mais
famosas e movimentadas de toda a Eu-
ropa. Diariamente, em meio à ensurde-
cedora gritaria dos pregões, milhões de
marcos se transformam em perdas e
ganhos.

Mas Frankfurt se tornou também
muito conhecida pela importancia do seu
comércio, principalmente no setor de pe-
les, tendo desbancado a cidade de Leip-
zig, antiga metrópole dessa atividade,
para tornar-se o centro número um da
transação de peles.

Centro cultural

Frankfurt dedica especial cuidado à
conservação do seu patrimônio cultural.
Sua atividade cultural e artística é das
mais intensas, concentrada principal-mente no grande número de casas edi-
toras, na sua universidade, ópera, tea-
tros, museus e galerias de arte.

Sua Feira Internacional do Livro .se
tornou mundialmente famosa e é apon-
tada hoje como o maior intercâmbio no
mundo do pensamento e das idéias.

Dinheiro e cultura sempre consegui-
ram chegar a um perfeito entrosamento
nesta cidade que dispõe, atualmente, do
maior orçamento para assuntos culturais
em toda a República Federal da Ale-
manha.

Na Praça do Teatro — Theaterplatz— estão agrupados num mesmo edifício
a ópera, o Teatro Dramático e o Teatro
de Camara. Um local majestoso com ca-
pacidade para 3 mil e 200 pessoas e esta-
cionamento para 1 500 veículos.

A casa onde nasceu o poeta Johann
Wolfgang Goethe. a 28 de agosto de 1749,
hoje transformada em museu, é um dos
pontos de visita obrigatória. Ela fica na
Grosser Hirschgraben, 23; foi parcial-mente destruída durante a II Guerra
Mundial, quando uma bomba pesada caiu
sobre ela justamente no dia 22 de mar-
ço de 1944, dia em que se comemorava
o 112.° aniversário de morte do poeta.De 1946 a 1951 a casa de Goethe foi to-
talmente reconstruída, observando-se os
mínimos pormenores para que ela fi- jcasse exatamente igual à original. Nes- .
se museu estão guardados com todo o
carinho uma biblioteca com 100 mil vo-
lumes, um importante arquivo de manus-
critos, 400 quadros e esculturas de gran- »'
de valor. Os móveis e utensílios que 'j
guarneciam a casa do poeta não sofre-sj
ram danos sérios e, por isso, puderam '
ser recuperados para voltar às suas an-
tigas posições.

Os pulmões da cidade

Frankfurt está rodeada por um ver-
dadeiro cinturão verde — as Anlagen —
que funciona como pulmões da cidade e
que é defendido com muito empenho pe-

Uma das sete maravilhas da Germânia
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HOTÉIS

DE LUXO

Inter-Conlinenlal, Tel. 23-0561.
Simples 85.-/100,—" Duplo 95,—/
125,— Frankfurter Hof. Tel. 2-0251.
Simples 69,—/S5,— Duplo 100, ~/12S.

Ia. CLASSE

Airport-H o tel, Tel. 6-9S51.
Simples 67,-/79,— Duplo 9S.—/126,Parkhotel, Tel. 23-0571. Simples
50,—/130,— National, Tel. 23-4S41.
Simples, 55,-/60,— Duplo 70.—/90.Monopol, Tel. 23-0191. Simples
53,—/65,— Duplo S0,—/96,—

STANDARD

Continental. Tel. 23-0341. Sim ¦
" pies 44,— Duplo 72.— Excelsior. Te!

23-9276. Simples 36.-/45.— Duplo
6S,—/80,— Granel Hotel, Tel. 2-0915.
Simples 3S.—/66,— Duplo 75,—/SB.Desjejum, imposto excedente e
serviço estão incluídos no preço.

RESTAURANTES

ESPECIALIDADES
INTERNACIONAIS:

Alt Kopenhagen, Steinweg-
Passage Bruckenkeller. Schutzenstr,
6; Borscnkeller, Schillerstrasse, 11;
Taverne Royal, Junghofstr, 3; Stei-
genberger Hotel Frankfurter Hof,
Kaiserplatz. Parkhotel, Wiesenhut-

tenplatz, 36; Bamberger Hof. Kels-
terbacher Str, 14; Kupferkanne-
Opernplatz, 2; Gutschanke Neuliof,
Gotzenhain; Scholsshotel Kron-
berg, Hainstr, 25; Henninger Turm-
Hainer Weg. 60-64; Movenpick.
Main-T au n u s-Einlcaufszentruvi.
Zur Stadt Vien-Weckwark1., 13-15.

RESTAURANTES
TÍPICOS;

D au l h-Schneider, Affcntors-
chanke, Zum Klaane Saclisehauser,
Neuer Wall Gauer Bock, Grosso
Rittergasse, 14. Fichtekranzl, Wal-
Istr, 5. Lorsbacher Tal. Grosse Rit-
ter-gase, 49-51.

RESTAURANTES
ESTRANGEIROS:

Italiano: Da Bruno. Elbstr, 15.
Russo: Trojka, Stephanstr, 1. Wol-
ga. Allerheiligenstr, 25. Chinês:
Asia, Carlton Hotel. Teehaus, Fahr-
gasse, 3, na ponte antiga. Balcani-
co: Bei Mischa, Eschenheimer
Landstr, 5. Bucarest, Liebfrauen-
berg, 26. Zagreb, Meisengasse, 11.

BARES DE VINHO DE MAÇÃ
EM SACHSENHAUSEN:

D a u t h-Schneider, Affentors-
chanke e Zum Klaane Saçhsevhaii-
ser, Neuer Wall; Grauer Bock.
Grosse Rittergasse, 14; Fichtc-
kranzl, Wallstrasse. 5: Lorsbacher
Tall, Grosse Ritterstrasse, 49-51.

PASSEIOS E VISITAS

Muitos programas de passeios e
visitas podem ser Jeitos em Frank-
jurt durante o dia e à noite.

Pode-se visitar a Sala do Impe-
rador. no Romcr; Casa de Goethe,
na Grosse Hirschgraben. 23; igre-
jas de São Paulo, em estilo clássico;
catedral de São Bartolomeu, com
sua. torre de 94.75m de altura e de-
graus em basalto; São Leonardo,
igreja gótica com cinco naves e
partes em estilo romanico; Santa
Catarina, igreja protestante; São
Nieolau, antiga capela da Camara;
Torre Eschenheim, antiga torre de
defesa com cinco pontas e 47 me-
tros de altura: Haupiivachc, antiga
sede da guarda da cidade, em estilo
barroco.

ônibus confortáveis saem dia-
riamente às 10 e às 14 horas do la-
do Norte da Estação Central para
passeios pela cidade, num tour de
dxias horas de duração e ao preçode 10 marcos. Há ainda os passeios
pelos rios Reno e Meno e um vôo
circular sobre a cidade, durante 15
minutos.

Um programa noturno é feito
todos os dias com saida do escrito-
rio da Lufthansa, visitando o res-
taurante panorâmico da Torre
Henninger, jantar num restauran-
te típico cm Sachsenhausen. onde
se servem os famosos vinhos de
maçã, e visita a um clube noturno
da cidade. O preço é de 60 marcos.

inchando o jantar e um drinque emcada um dos outros locais visitados.
Há muitos museus e galerias dearte que ficam abertos durante to-da a semana, onde o turista podeconhecer obras de artistas de todoo mundo.

BOATES E CLUBES NOTURNOS
Elliot Ellis. Woltorstrasse; Ex-

press Kabarett, Kaiserstrasse 42;
BB Club, Adalbertstrasse. Clubes
noturnos e boates funcionam em
geral até às 4 horas da madrugada.
CHEGADA AO AEROPORTO

No aeroporto encontram-se as
seguintes repartições: Serviço de
informações da Lutfhansa (24 ho-
rasl. informações de hotéis (dia-
riamente das 8 às 21 horas), agên-
cia de aluguel de carros Hertz (dia-
riamente de 7h 15m às 21h30m),
correio, guarda de bagagem (24 hc-
ras), agência de viagens (segunda
a sexta de 9 às 14 horas, sábados de
9 às 12) lojas para venda de obje-
tos de uso pessoal (diariamente de
8 às 21 horas) bem como salão de
barbeiro, médico e diversos res-
taurantes.
GORJETAS

Pessoal de hotel: dc acordo
com o serviço e com o tempo dc es-
tada. Condutores de táxi: 10%.
Barbeiros: 10%. Carregadores: 1
rnarco por volume. Indicadores dc
lugar nos cinemas e teatros: sem
gorjeta.

A. Sala dos Imperadores,
a casa de Goethe e a
Estação Central da

Estrada de Ferro são
alguns pontos que

merecem ser visitados

los habitantes. Nem mesmo o aumentocia intensidade do tráfego teve forçaspa-rn remover aquele ornamento em formade estrela, constituído por jardins e par-quês que durante a primavera ficam in-teiramente verdes e floridos, dando umcolorido especial à cidade.
O Jardim Botânico — Palmengartenonde estão plantas de todo o mundoe unia coleção de orquídeas com mais demil exemplares, e o Jardim ZoológicoZoologischer Garten —• com moder-nissimas instalações e uma seção só deanimais exóticos, são dois bons progra-mas para quem visita a cidade por al-guns dias.

íOnde comprar
Frankfurt é muito boa para compras,com uma variedade de artigos impres-sionante para todos os gostos e preços.A começar pelo seu aeroporto, ondena uma infinidade de lojas vendendode tudo, o visitante poderá ainda per-der muitas horas percorrendo a Rua Zcil,com quase 2 quilômetros de extensão, on-de na parte Oeste se localizam lado alado as melhores e mais sofisticadas lo-jas e magazines da cidade, e todos osaitigos são de boa Qualidade mas os pre-ços, geralmente, elevados. Nas partes Sule Leste dessa mesma rua estão as lojaspopulares e os supermercados, todos combons e variados estoques e preços bemmais acessíveis.

Programas especiais
Além dos restaurantes de cozinhainternacional dos grandes hotéis, há emFrankfurt numerosos restaurantes e ta-bernas onde se pode comer muito bemgastando de acordo com as possibilida-des da bolsa de cada um.
Quem vai a Frankfurt não pode dei-xar de visitar o Bairro de Sachsenhau-sen e ir a uma de suas tabernas —são muitas e todas com bom ambiente— para saborear uma gostosa salsichade Frankfurt ou um Handkas mit Müsikiqueijo com vinagre, azeite, cebola e umpouco de cominhot acompanhado de vi-nho de maçã — Apfelwein — bebida tra-dieional da região.
Com pouco tempo de permanêncianuma dessas tabernas, mesmo o turistamais tímido já se sentirá inteiramenteá vontade, graças à grande hospitalida-de e gentileza dos alegres habitantes dobairro.
Para os que gostam de jogar, há doiscassinos nos arredores de Frankfurt, combacará e roleta. Eles ficam em BandHomburg, a 16 km de distancia, e Wies-baden. a 30 km, localidades ligadas aFiankfurt por boas estradas. Há ônibuspara as duas cidades partindo de Tau-nusanlage, da estação de Baseler Platz,da Kaisertrase e da Feira — para BandHomburg; das estações da estrada deieiro e da Baseler Platz saem os ônibus
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Correção íIfYlJLXJÃ. destaque
1

do Congresso
O principal tema do

XIII Congresso M undial
i-ã União Internacional das
Entidades de Crédito
Imobiliário e Paupanç a
(IUBSSA) realizado de 19 a
!?,4 de agosto no Rio, foi, sem
dúvida alguma, a correção
monetária e os mecanismos
de defesa das poupanças"Tmtra a inflação. Quase to-
cios os sistemas de crédito
Imobiliário e poupança foram
afetados, com perdas de de-
^ósitos.

O Brasil, graças à utili-
¦ração do mecanismo da cor-
reção monetária, não só no
sistema habitacional, mas
em quase todos os setores da
economia, apresenta-se, pra-
ticamente, como o único país
sm que os depósitos de pou-
pança não declinaram com a
inflação, ao contrário, con-
tinuaram apresentando ^ um
crescimento extraordinário.
INFLAÇÃO

Os países industrializa-
dos, que sempre apresenta-
ram melhores instrumentos
de defesa contra a inflação,
aparecem, agora, entre os
mais afetados pelos aumen-
tos desencadeados a partir
da crise do petróleo. Mas,
ainda estão indecisos quan-
to à adoção da correção mo-
netária

Esta situação era co-
mum no Brasil antes de
1964. A partir da adoção do
sistema de correção monetá-
ria verificou-se o declínio da
inflação, paralelamente em
que se constatava um rápi-
do crescimento das poupan-
ças. Este acontecimento be-
neficiou, sobretudo, a im-
plantação cio Plano Nacional
da Habitação, dedicado a eli-
minar o déficit habitacional
brasileiro.

Por atuar na captação a
curto prazo e no financia-
mento a longo \ razo, os sis-
temas de crédito imobiliário
e poupança tendem a ser in-
viáveis se não houver um
mecanismo que os proteja
:da inflação. A correção mo-
netária, permitiu, em cerca
cie oito anos, a formação de

O Dr. WaUcr
Englert XE)

passa a
presidência
da IUBSSA

ao Dr. John
Stadtler para

o novo
período de

três anos à
frente da

União
Internacional
de Poupança

e Empréstimo,
na solenidade

de encerra-
mento do
Congresso

uma poupança voluntária
habitacional de CrS 21 bi-
lhões 7 milhões que aliada
às poupanças geradas com-
nulsoriamente pelo Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço, administradas pelo
Banco Nacional da Habita-
cão, no valor

O que e IlxBL,SS. ~\

de CrS 25 bi-
lhoes em iunho d' Te ano,

financia-
1 milhão

oossibilitaram o
mento de mais de
de habitações.
URBANIZAÇÃO

O acelera do* desenvolvi-
mento urbano, gerado pelo
deslocamento, na última dé-
cada, de grandes contingen-
tes populacionais Dará as ci-
dades é um problema que
vem preocupando as autori-
dades e técnicos em olaneja-
mento habitacional cie todo
o mundo. No Brasil o fenô-
men-o é bastante atual, com
a população das cidades (52
milhões de habitantes em
1970) crescendo a uma taxa
de 5'X ao ano.

O problema do atendi-
mento da casa própria a es-
tes novos contingentes po-
pulacionais, torna-se, assim,
outro grande compromisso
das autoridades governa-
mentais, preocupadas em
eliminar o déficit de dois mi-
lhões de moradias.
POUPANÇA CONTRATUAL

Os empresários de cré-
dito imobiliário já enviaram
ao Governo federal um estu-
do para a implantação no
Brasil do sistema de pou-
pança contratual existente
na Alemanha. A principal
vantagem do sistema, é que
ele possibilitará o atendi-
mento das necessidades de
casa própria, a custos redu-
zidos para as famílias en-
quadradas na faixa da ren-
da média.

Outro grande atrativo
do sistema é que ele funcio-
na independentemente das
oscilações do mercado m.one-
tário e de capitais, pois o pou-
pador e o mutuário final são
a mesma pessoa, mecanismo
semelhante ao desenvolvido
no Brasil pelos consórcios de
automóveis.
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Fundada em. 1914, a União
Internacional das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança
— IUBSSA — tem atualmente em
seus quadros 620 instituições, re-
presentando 45 países membros.
A Secretaria Geral da IUBSSA es-
tá sediada em Londres. Ela con-
grega entidades de representação
das empresas atuantes na área do
crédito imobiliário e poupança e
instituições governamentais e
particulares do Sistema Financei-
ro da Habitação.

Entre os seus objetivos estão:
fomentar os ideais de poupança

e da casa própria, promovendo,
ainda, a elevação dos padrões ha-
bitacionais em todo o mundo;
promover o espírito de coopera-
ção entre os países e associações
membros; estimular nos gover-
nos e populações dos diversos pai-
ses o hábito cia poupança, ativan-
do o interesse pela posse da casa
própria e de melhores condições
de padrão habitacional, além de
formular e adotar outras propo-
sições pertinentes para o alcance
das metas referidas, incluindo-se
a formação de um Banco Mun-
dial da Habitação.

rsanizacao levoule &¦:.

*-W

mais cle Irees anos
A organização do XIII Congresso

Mundial da União Internacional das En-
lidades de Crédito Imobiliário e Poupança
durou mais de três anos. Quando do en-
cerramento do XII Congresso, em 1071,
em Berlim, e o Brasil foi escolhido como a
sede do próximo encontro, iniciou-se um
trabalho incansável para que fosse apre-
sentada a melhor imagem do país.

A importância do Congresso cresceu
om virtude de coincidir com o 10.° aniver-
sário de criarão do Banco Nacioraal da Ha-
bitoçáo. em 21 de agosto, tendo uma dele-
gação da IUBSSA, presente ao ato, con-
versado com o Presidente Ernesto Geisel
e a diretoria do Banco Nacional da Ha-
bitação. A inflação mundial despertou,
ainda mais. o interesse pelo mecanismo da
correção monetária empregado no Brasil.

SATISFAÇÃO
Segundo o Secretário-Geral do Con-

gresso, Sr. José Carlos Mello Ourivio, elei-
to durante o evento para a Vice-
Presidência do Conselho da União Inter-

DIRETORIA DA ABÍCIP

Presidente
Nylton Moreira Velloso
1.° Vice-Pretidento
Clelo Campeio Meireles
2.° Vice-Presidente
Emmanuel Sader"Diretores Regionais
Walbert da Silva Monteiro
Elano Viana de Oliveira Paula
Álvaro A berto Souto Filgueira Barreto
Hé'io do Prado Martins
fuiz Astolfo de Andrade Tibúrcio
Lindberg Figueiredo
LuÍ7 Fernando Seara Guimarães
Dallí-n José Araújo
Diretores Gerais
/t">ésio Abdalla
Gen. José Plácido de Castro Nogueira
Djalma Rodrigues da S:lva
Francisco de Assis Guimarães Moreira
Antônio Milton Salles
José Eduardo Belfort Vieira de Andrade
Nelson da Matta
Diretor Executivo
José Joaquim Gemes Fcnte-nelle
Representantes no Conse'ho Curador do Centro
de Prcm-cão da Pcupanço:
SCI - Isaac Sir-lsky
APE - Wéllrnan de Queiroz
Caixa Eccnômicíi: Alceu Maitino
Superintendente: Péricles' Augusto Machado Neves

nacional, os resultados obtidos no encon-
tro e a excelente impressão que o Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo e a
economia brasileira como um todo causa-
ram aos representantes estrangeiros, cons-
tituiu-se na principal prova do reconhe-
cimento do desenvolvimento nacional e na
satisfação proporcionada pela certeza da
boa organização do conclave.

Nestes três anos decorridos do Con-
gresso de Berlim, o esforço realizado pelo
comitê organizador do XIII Congresso foi
intenso. Várias viagens foram feitas ao
exterior, no sentido de contactar o maior
número de associados e empresários, além
de absorver know-how na organização de
congressos sobre poupança e empréstimo.
O entrosamento entre o Comitê organi-
zador. a ABECIP — Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança e as -autoridades governamen-
tais, especialmente do Banco Nacional da
Habitação contribuiu decisivamente para
o resultado final. O BNH e a ABECIP fo-
ram os patrocinadores do Congresso.

MEMBROS DA COMISSÃO BRASILEIRA

Presidente do Honra
Ministro de Estado do Interior
Maurício Rangel Reis
Vico-Presidentos de Honra
Ministro José Costa Cavalcanti
Rubens Vaz da Cesta
José Eduardo de Oliveira Penna
Presidente
Maurício Schulman
Presidente do Banco Nacional da Habitação
Vica-Presidentos
Oswaldo lório
Diretor do Banco Nacional da Habitação
Nylton Mrreira Velloso
Presidente da Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança-ABECIP
Secretário Geral
José Carlos Mello Ourivio
Presidente da Residência, Cia. de
Créd;to Imobiliári-o-Rio GB

COMITÊ EXECUTIVO
Secretário Geral Adjunto
Sérgio Rego Monteiro
Diretor da
Residência, Cia. de Crédito . Imobiliário-Rio-GB
Suoervispr Técnico
Ariel Tacla
Representante do Batfico Nacional da Habitação
Sunervisor Financeiro
Cieto Campello Meirelles
Administrador da
Cclniéia, Associação de Poupança e Empréstimo
Erasília — DF

A marca do Congresso
A marca do XIII Congresso

Mundial da União Internacional
das Entidades de Crédito Imobili-
ário e Poupança — IUBSSA foi
concebida por Jean Calvi, da Arol-
do Araújo Propaganda, especial-
mente para o encontro. A marca:
uma seta vermelha voltada para
cima, sobre um globo terrestre
azul, traduz o lema do XIII Con-
gresso da IUBSSA — Casa para
todos através da poupança.

No desenvolvimento do pro-
cesso de criação da marca foram
percebidos dois conceitos: o cará-

ter mundial do Congresso e a
idéia de que seu objetivo final é
a solução de problemas ligados à
habitação no mundo. O símbolo
final, o mundo coberto nor um te-
to. representa o propósito do Con-
gresso que é descobrir mais e me-
lhores maneiras de oferecer uma
casa própria a um número cada
vez maior de pessoas.

A nova marca, aceita pela ai-
ta direção da I IUBSSA, deverá se
tornar o novo símbolo da entida-
de, substituindo o antigo brasão
amarelo em todo o mundo.

~"\



SUPLEMENTO ESPECIAL O Rio de Janeiro, quinta-feira, 12/9/74 3

x
1M| „.______.J.^__^^^___^—_^^_^_ ¦T^^^^^^^M^^^*M^«^--*»-#^*M**M**-*M»*-***-'«^^**M«**^^^«^«*«'im«*^

**ÍIÍRW9PNi-l9 ÍíÍSWIF IlHWl '11111 II WMilI I il !li i li " il "I ' i li Mil i fl jH I "l |i| || || mili11 'il i'l ''li1 i I

;.--4. :^^B^;x4^^gm8awwg^^-4^v 44- Mj RÍMh •^WKtaaHi «'I^WI-iF»*»!!*! i ' ini l*'i M iM||*lllii iih' li"1 " 'ii" i Iii'1 i i" n ' H1 ' I ii ' Uni I
*fiwlwm^lwKH^Bk% •" JÈÊSaaXs^KÊmwm -¦ ^^M^aSH^gr^f ^-^^ **& w-twíü^ *-^ffi^**-3*i||f*s^^
VBIwyHKBl^BMwJra^^^wwvH^^ il^MiBH^WflWTi^^^BlnffTn Tr^riWr  ' •*Tr™f^F*TillFffM*"*™***************MM

6§-«^K'^:; '«H il-^»i aliste S \ ^^^%É^^^^É^@^^^^^^^«^V^^^P^^^^^Ki^^;^
^^^^S^^A'^/fít_UKÊ^^P__\f_^BKÊ^hfí^^^Pffr^ '-^.' ;._*.*^yjaxWMHg3j^pwl3^^^BHR^SSBÍB Bft ^Rf^^^^nl^lHDn^D^L-^^^^Bs1*^'-^^^ ^a^^Bft^^OflKuVi, ^%Kb^9É^^Bu^3^ x*^^v 

'*"'^^^H^3™I*Fis<\s>lPiSEà$-&lX 3-^jbS*-»*.?V^^üÕbEMbqqBRtCT^MboS^jBjBmWBbER^i.^^^^^^4%r-^**V^**y^^m5l*Hr*iT*^***^*^^^yMr*ffl^ "*'$7 *vè3y£y****^^*!ttJwWSüter^^^^^j^j*^/^.* ^. C4* j.^1j^jvy-í^* ¦V*-*'^

O Ministro do Interior: disse que o Governo está atento aos problemas ão desenvolvimento urbano

Rangel destaca volume da poupança
O Ministro do Interior, Mauri-

co Rangel Reis, destacou, na aber-
tura do XIII Congresso Mundial
da União Internacional das -Enti-
dades de Crédito Imobiliário e
Poupança, o volume de poupança
voluntária proporcionada pelo Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Em-
prestimo, através das Cadernetas
de Poupança e Letras Imobiliárias,
correspondentes às entidades reu-
nidas em torno da Associação Bra-
sileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança — ABECIP.

Em maio deste ano, frisou o
Ministro do Interior, a poupança
voluntária, através das Caderne-
tas de Poupança, alcançou Cr$ ...
17 bilhões 500 milhões e as Letras
Imobiliárias o montante de Cr$ ...
6 bilhões 600 milhões, totalizando
cerca de Cr$ 24 bilhões. Até junho
as habitações construídas com fi-
nanciamentos originários do Sis-
tema Federal de Habitação, acres-
centou, alcançaram mais de 1 mi-
lhão de unidades, sendo cerca de
60% de moradias da categoria po-
pular e econômica.

nômico brasileiro,
permitido à Nação
te mais de cinco
importantes taxas
e crescimento do
Bruto acima de 10
que se espera, no
var nos próximos

cujo nível tem
manter, duran-

anos sucessivos,
de investimento

Produto Interno
% ao ano, ritmo
mínimo, conser-
anos.

Satisfação
O Ministro Rangel Reis disse

que a realização no Brasil do XIII
Congresso Mundial de Poupança e
Empréstimo para Habitação, cons-
tituiu motivo de especial satisfa-
ção não só para o Governo brasi-
leiro, como para as instituições
privadas que, ao longo dos anos,
particularmente após 1964, desen-
volveram o sistema de captação de
poupanças voluntárias, contribuin-
do de maneira significativa para o
desenvolvimento econômico e so-
ciai da Nação brasileira.

A realização, pela primeira vez
na América Latina, demonstra, se-
gundo o Ministro do Interior, em
primeiro lugar, que o sistema bra-
sileiro de captação de poupanças
populares — voluntárias ou com-
pulsórias — orientado para a exe-
cução de programas básicos de na-
tureza social, se projeta como ura
dos mais dinâmicos e efetivos; em
segundo, que o nível de poupanças
conduzidas no sentido de desenvol-
ver importantes projetos habitacio-
nais, de saneamento e desenvolvi-
mento urbano, constitui parcela de
poupança gerada pelo sistema eco-

Desenvolvimento urbano
O Brasil experimentou na últi-

ma década, importantes transfor-
mações econômicas e sociais. A
população brasileira registrada pe-
lo Censo de 1970 alcançava cerca
de 94 milhões de habitantes, com
uma taxa de crescimento médio
anual de 2,9%, significando estar
hoje o país com mais de 100 mi-
lhões de habitantes, continuou o
Ministro Maurício Rangel Reis.

Acelerou-se o ritmo de trans-
ferência da população rural para
o meio urbano em decorrência do
processo de industrialização, da
modernização da agricultura e da
ampliação dos serviços em geral.

O Censo Demográfico de 1970
registrou, pela primeira vez, uma
população urbana superior à rural.
Cerca de 52 milhões de habitantes
residiam no meio urbano e 42 mi-
lhões se encontravam no meio ru-
ral. A taxa de crescimento da po-
pulação urbana alcança aproxima-
damente 5% e a do meio rural cer-
ca Ce 2% ao ano.

A expansão urbana, em ritmo
acelerado, prosseguiu o titular da
pasta do Interior, requer serviços
básicos de infra-estrutura: habita-
ção, escolas, hospitais, postos de
saúde, transportes, comunicação.
Ao mesmo tempo, as regiões metro-
politanas, ou sejam, os grandes
conglomerados urbanos em célere
crescimento, reclamam serviços
urbanos de transportes de massa,
administração especial, organiza-
ção adequada para atendimento de
serviços, controle do meio ambien-
te, exigindo vultosos investimentos
públicos.

Distribuição de renda
Acresce, ainda, que, apesar do

grande esforço realizado pelo Go-
verno Federal nos últimos anos,
através da criação de diversos me-
canismos financeiros e fiscais, vi-
s a n d o proporcionar distribuição

mais justa de renda, constitui
constante preocupação do Poder
Público, disse o Ministro, a exis-
tência, ainda, de largas camadas
da população com baixos níveis de
renda, a merecer atenção especial
e medidas inovadoras.

Nesse contexto se inserem o
amplo programa habitacional bra-
sileiro, os projetos de saneamento
básico e de desenvolvimento urba-
no, lastreados pelo Sistema Finan-
ceiro Habitacional e pelos mecanis-
mos de poupanças, voluntária e,
bases da concepção que deu origem
à construção, em cerca de oito
anos, de mais de 1 milhão de mo-
radias, grande parte destinada às
famílias de baixa renda, à exe-
cução de importante programa de
saneamento básico, com meta de,
até 1980, dotar 80% da população
urbana de abastecimento dágua
regular.

Recursos
Falando sobre as poupanças

movimentadas pelo Sistema Finan-
ceiro da Habitação, o Ministro
Rangel Reis informou que a pou-
pança compulsória, baseada no
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, que assegura recursos fi-
nanceiros aos trabalhadores em
geral, destinados a indenizações e
outros fins, e que é a principal
fonte de recursos do Banco Nacio-
nal da Habitação, correspondia em
1967 a Cr$ 570 milhões, alcançan-
do cerca de Cr$ 26 bilhões em maio
do corrente ano.

Ainda mais significativa, por-
que espontânea, frisou o Ministro,
é a parcela correspondente à pou-
pança voluntária, proporcionada
pelo Sistema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimo, através das Ca-
dernetas de Poupança e Letras
Imobiliárias, correspondentes às
entidades reunidas em torno da As-
sociação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança
—ABECIP.

Em maio do corrente ano a
poupança voluntária, através das
Cadernetas de Poupança, atingiu
Cr$ 17 bilhões e 5 milhões e as Le-
trás Imobiliárias o montante de
Cr$ 6 bilhões e 6 milhões, totalizan-
do cerca de Cr$ 24 bilhões.

Até junho deste ano, as habi-

tações construídas com financia-
mento originários do Sistema Fe-
deral de Habitação alcançaram um
número superior a 1 milhão de
unidades, sendo mais de meio
milhão, cerca de 60%, de moradias
de categoria popular e econômica.

União de esforços
.5

Para o Ministro do Interior, a
crescente evolução do Programa
Habitacional brasileiro, constituiu
exemplo expressivo da conjugação
de esforços entre o Governo e a
iniciativa privada. De um lado, o
Poder Público, orientando e disci-
plinando o sistema, e proporcio-
nando-lhes recursos através do
Banco Nacional da Habitação, com
a participação dos Governos esta-
duais e municipais; d-è outra par-
te a iniciativa privada, através do
Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo que congrega as As-
sociações de Poupança e Emprésti-
mo e as Sociedades de Crédito
Imobiliário, reunidas, em torno da
ABECIP.

A conscientização do povo em
torno da correção monetária, des-
tacou, trouxe duas conseqüências
imediatas e principais. A primeira,
a segurança que induziu à amplia-
ção de poupanças, às quais se as-
segurava completa imunidade ao
fenômeno inflacionário; a segun-
da, a garantia de um fluxo de re-
torno de recursos ao sistema em
valores reais, permitindo remune-
rar devidamente as fontes supri-
doras de recursos e manter o rit-
mo de construção de unidades ha-
bitacionais e de execução de pro-
jetos de modernização urbana.

O Ministro do Interior congra-
tulou-se com a Associação Brasi-
leira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança — ABECIP
pelos esforços que envidou no sen-
tido da realização no Brasil do
Xin Congresso Mundial de Pou-
ipança e Empréstimo para Habita-
ção, dizendo da excepcional opor-
tunidade para a troca de experiên-
cias e maior conhecimento dos mé-
todos adotados por outros países
que proporcionarão aos técnicos
brasileiros valiosos subsídios ao
contínuo aperfeiçoamento do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo.
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lório ressalta crescimento do
D diretor da Superintendência
dos Agentes Financeiros do

BNH fez uma longa
exposição sobre os métodos

utilizados pelo Brasil no
combate à inflação

que possibilitaram o
crescimento das poupanças

internas, especialmente
do Sistema de Poupança e

Empréstimo, protegidas
pela correção monetária.

Diretor do BNH, Super-
visor dos Agentes Fi-
n a n c e i r o s do BNH
(SAF), Sr. Oswaldo Ió-

rio, explicou aos participantes do
XIII Congresso da IUBSSA, os re-
sultados obtidos com a aplicação
do mecanismo de correção mone-
tária no combate à inflação, a
partir de 1964, destacando o crês-
cimento das poupanças canaliza-
das pelo Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo-SBPE.

Salientou que o êxito já ai-
cançado na luta antiinílacionária
se reflete na taxa de aumento do
custo de vida, que, de 87% em
1964, reduziu-se a 13,7% em
1973. Lembrou que o aumento do
Produto Interno Bruto "cresce a
um ritmo não inferior a 10% ao
ano, taxa considerada indispen-
sável a melhoria do padrão de vi-
da nacional, à minimização do
desemprego e ao encurtamento
do hiato econômico que nos sepa-
ra dos países mais desenvolvidos."

O ritmo

O Sr. Oswaldo lório enfatizou
que no final da década passada o
produto real brasileiro mal atin-
giu a 2,9%), contra uma taxa de
incremento demográfico superior
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Para lório, a correção
neutralizou a inflação

a 3,0%?. Em 1973, o crescimento
do produto ascendeu a 11,4%, per-
manecendo acima de 9 % nos últi-
mos seis meses.

Segundo o diretor do BNH os
resultados refletidos nesses nú-
meros demonstram que s'e vem
imprindo ao país um acelerado
ritmo de desenvolvimento, ao
mesmo tempo em que a inflação
vem se reduzindo a níveis relati-
vãmente baixos, resultados até
então considerados conflitantes e
impossíveis de serem atingidos.

— O extraordinário desempe-
nho da economia nacional — dis-
se — não ressalta apenas através
desses indicadores. A boa safra de
resultados estendeu-se a outras
áreas não menos significativas.
As exportações e as reservas cam-
biais atingiram níveis histórica-
mente não alcançados. O Tesouro
Nacional encerrou o último exer-
cício com superávit de caixa, re-
sultado ímpar nos últimos 20
anos. Sensível melhoria, também,
foi observada, a partir de 1968,
nos níveis dos salários reais dos
trabalhadores e em seus próprios
padrões de vida.

SBPE
Em relação ao desenvolvi-

mento do Sistema Brasileiro de
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Poupança e Empréstimo, o Sr.
Oswaldo lório disse que do ponto
de vista quantitativo tem sido
surpreendente o seu crescimento,"pois em menos de um decênio o
seu ativo já atingia a cifra de Cr$
31 bilhões, destacando-se os finan-
ciamentos imobiliários, represen-
tados por 79%, do total".

Na parte referente ao passi-vo do SBPE, esclareceu o Diretor
do BNH, a componente mais ex-
pressiva corresponde às cádèrne-
tas de poupança: em 1968, o saldo
dos depósitos em cadernetas era
apenas de Cr$ 330 milhões; em
1970, atingia a Cr$ 2 bilhões, em
1972, a cerca de Cr$ 8 bilhões; e,
em 1973, a quase Cr$ 15 bilhões.
Os números dos depositantes em
cadernetas de poupança passoude 2 milhões e 200 mil, em 1971,
para 5 milhões em 1973. As le-
trás imobiliárias também acusa-
ram crescimento vertiginoso, ele-
vando-se de 565 milhões, em 1968,
para Cr$ 6,6 bilhões em 1973.

O diretor do Banco Nacional
da Habitação destacou que até o
final de 1973 o SBPE havia finan-
ciado 350 mil unidades residen-
ciais, correspondendo a um vo1!).-
me de recursos aplicados de cerca
de Cr$ 20 bilhões.

Correção monetária

O Sr. Oswaldo lório afirmou
que "a performance do sistema,
em termos de realizações e em-
preendimentos, de estabilidade e
fortalecimento, deve-se básica-
mente ao instituto da correção
monetária que o Governo Brasi-
leiro houve por bem adotar e quese tornou fator de confiança so-
ciai do sistema".

A experiência brasileira em
10 anos de convivência com o sis-
tema de indexação — observou —
permite atestar conclusivamente
a favor de sua eficiência e de sua
versatilidade, tanto como instru-
mento de defesa contra a erosão
inflacionária, quanto como agen-
te incentivador da pouoança po-
pular. Em sentido mais amplo,
disse aos empresários estrangei-
ros, "pode-se designá-lo como ins-
trumento político capaz de viabili-
zar a convivência pacífica entre
inflação e desenvolvimento eco-
nômico".

O Sr. Oswaldo lório destacou,
para os congressistas da IUBSSA,
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que o Brasil é um dos poucos pai-ses do mundo que corrige ativo e
passivo das empresas, e que taxa
renda e não capital, "além de ter-
mos aprendido a trabalhar com a
correção monetária, evitando a
perda de valor dos salários e dos
rendimentos, aplicando-a a toda
a economia".

Para o diretor do BNH, a cor-
reção estará extinta, automática-
mente, no momento em que for
eliminada a inflação. Todavia, en-
quanto não for atingido o nível
mínimo suportável, frisou, cum-
pre ajustar permanentemente o
sistema às circunstancias, seja
corrigindo distorções, seja apri-
morando-o no sentido de adequá-
lo à dinâmica dos fenômenos eco-
nômicos.

O teste

O superintendente da SAF
considera que o sistema de corre-
ção monetária, "amplamente tes-
tado em períodos de inflação cie-
clinante e estacionaria, acha-se,
agora submetido à prova no regi-
me de inflação ascendente. Dai, o
interesse que vem despertando es-
sa experiência que, se válida, virá
coroar o esforço do nosso traba-
lho", enfatizou.

Reconheceu o Sr. Oswaldo
lório que a tônica da política an-
tiinflacionária brasileira tem sido
gradualística, "o que, de resto,
muito contribuiu para a preserva-
ção da paz e tranqüilidade do
país". Para ele, a correção mone-
tária, além de atuar como princi-
pai colaborador daquela política,
habilita mais facilmente a absoi-
ção das distorções intrínsecas ao
processo inflacionário, viabilizan-
do o Plano Nacional de Habitação
e permitindo assegurar a sobrevi-
vencia do próprio Sistema Era-
sileiro de Poupança e Emprésti-
mo.

— Conforme bem assinalou o
presidente do Banco Nacional de
Habitação, Sr. Maurício Schul-
man — finalizou — essa fórmula
que preserva e estimula a pou-
pança, corrigindo o poder aquisi-
tivo da moeda, gera os recursos
cora os quais o Sistema Habitado-
nal poderá continuar realizando
ousados programas sociais que
também contribuem para atenuar
fortes desníveis individuais de
renda

LETRAS IMOBILIÁRIAS

Cr$ milhões

Discriminação 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973*

TOTAL

Fluxos no Período  12 203 350 506 791 1 045 1 730 1 703

Saldos em fim de Período . 12 215 565 1071 1862 2 907 4 637 6 340

COLOCAÇÃO LIQUIDA
JUNTO AO PÚBLICO

Fluxos no Período  133 321 461 802 1038 1804 1693

Saldos em fim de Período . 140 461 922 1724 2 762 4 566 6 259

COLOCAÇÃO LÍQUIDA
JUNTO AO BNH ' "— —" ™ .---l-  

Fluxos no Período  70 29 45-11 7-74 10

Saldos em fim de Período .5 75 104 149 138 145 71 81
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Os sistemas de crédito imo-
biliário e poupança de todo o
mundo estáo sofrendo fortemen-
te o impacto . da inflação, com
perdas de depósitos, levando os
Governos a injetar recursos parareativar o sistema e manter sua
liquidez. O Brasil surge, assim,
como um dos poucos países queconseguiram expandir a capta-
cão, mesmo numa conjuntura in-
flacionária, graças ao mecanismo
da correção monetária.

Mas a maior parte dos paísesindustrializados, embora reconhe-
cendo a importância da manuten-
ção do poder de compra, propor-cionado pela correção monetária,
ainda reluta em adotá-la. Acre-
ditam que ainda conseguirão
controlar a inflação com os me-
canismos clássicos. A adoção da
correção no sistema habitacional
no entanto, é defendida até pe-los empresários norte-americanos.
Na América Latina, o Chile e a
Colômbia utilizam a correção no
crédito imobiliário e a Argentina
quer fazer o mesmo.

Problemas

Nos Estados Unidos, segundo
explicou o Sr. John Stadtler, re-
çèm-emnopsado na nre«idência da
União Internacional das Entida-
des de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (IUBSSA), as taxas de ju-ros neo-ativas para os aplicadores
em cadernetas de poupança pro-vocou uma saída de recursos do
sistema, atualmente com 275 bi-
Ihões de dólares de ativo (Cr$ 1
trilhão e 930 bilhões).

As empresas tiveram que re-
correr, cada uma, a empréstimos
correspondentes a 10%' de seus
ativos junto ao Federal Home
I.oan Bank (o BNH de lá) e re-
duzir o número de seus financia-
mentos habitacionais. Outra
grande dificuldade enfrentada
pelo setor deve-se ao fato do Te-
souro norte-americano estar colo-
cando seus títulos no mercado a
taxas bastante superiores às dos
demais papéis para financiar seus
deficits.

Uma das soluções pretendi-das pelos norte-americanos, adi-

O Brasil foi um dos poucos países que aumentou a captação com a inflação

ação mundial afeta
sistemas de poupança

antou John Stadtler, está a ado-
ção cie uma forma semelhante à
correção monetária para o setor
imobiliário, com as associações de
poupança realizando hipotecas a
taxas de juros flexíveis, variáveis
de acordo com a oscilação infla-
cionária. Por realizar financia-
mentos a longo prazo, o setor so-
fre com a inflação. A medida, no
entanto, dependerá de aprovação
do Congresso, com o presidenteda IUBSSA considerando difícil a
extensão do mecanismo para ou-
tros setores da economia àmerica-
na.

Na Inglaterra

O quadro do sistema de pou-
pança e empréstimo para habi-
tação na Inglaterra não difere
muito do resto do mundo. Segun-
do explicou Sir Stanley Morton,
presidente da Abbey National
Building Society, com sede no lo-
cal onde "morava" Sherlock Hol-
mes, a captação declinou sensivel-
mente desde o final do ano pas-sado, devido à existência de taxas
de juros negativas.

Uma das medidas adotadas
pelo Governo foi a injeção, desde
abril, de 500 milhões de libras
(Cr$ 8 bilhões e 125 milhões) no
sistema privado para lhe dar
maior liquidez. O Governo tam-
bém estimula fortemente a pou-
pança habitacional. Os tomadores
de empréstimos para habitação
pagam 11% ao ano, mas recebem
subsídios governamentais, de mo-
do que pagam sempre juros reais
de 7,5% ao ano, mesma taxa pro-
porcionada aos depositantes de
poupança.

A inflação deverá oscilar en-
tre 18 e 20 % este ano na Ingla-
terra, afirmou Sir Sanley Mor-
ton, sendo as taxas de juros paradepósito em poupança negativas.
Os demais papéis do mercado fi-
nanceiro estão exercendo forte
concorrência, oferecendo taxas
elevadas, o mesmo acontecendo
com os títulos do Governo inglês.

As autoridades inglesas 
"en-

tretanto não pensam em adotar a
correção monetária no país, expli-
cou o empresário, acrescentando
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Stadtler disse que a
inflação preocupa EUA

que os ingleses acreditam que po-derão enfrentar com sucesso a in-
fiação com os métodos clássicos,
entre eles a elevação das taxas ge-rais de empréstimos para 14%, co-
mo forma de evitar a procura porbens.

Alemanha
O presidente da Bauspar-

kassem Heimeden, Sr. Willi-Die-
ter Osterbrauck também infor-
mou que a inflação, atualmente
em torno de 8', na Alemanha,
vem provocando dificuldades no
sistema de crédito imobiliário e
no mercado habitacional de seu
país. As taxas de juros, inferiores
à inflação, fizeram com que mui-
tos cidadãos passassem a buscar
melhor remuneração por suas eco-
nomias ou gastar os recursos na
aquisição de bens de consumo,
além de aplicações no mercado
imobiliário ameaçando a estabili-
dade de preços no setor.

O Governo alemão, que está
forçando a baixa da inflação pa-ra 7% ainda este ano, estabele-
ceu uma severa política de cré-
dito para evitar tais especula-
ções, diminuindo o campo de
atuação dos bancos comerciais. Fi-
xou, ainda, as taxas de juros pa-ra empréstimos em 14%, paradesestimular estas operações, ao

mesmo tempo em que reduziu
sensivelmente o auxílio do Ban-
co da Reserva Federal às institui-
ções financeiras.

O Sr. Willi Osterbrauck, quetambém é diretor geral cia Asso-
ciação Européia das Sociedades
de Construção, considera inviável
a adoção da correção monetária
em seu país. Disse que o sistema
só se justifica numa inflação aci-
ma de 10% ao ano, acrescentam-
do que o problema é evitá-la paranão precisar conviver com ela, o
que a correção monetária permi-te.

América Latina
Com altas taxas de inflação,

a América Latina está bastante
preocupada em encontrar solu-
ções que permitam a manuten-
ção da poupança habitacional e
viabilizem o financeiamento de
moradias, para reduzir o déficit
da região.

O Presidente da União Inter-
americana de Poupança e Em-
préstimo, Sr. Horácio 

' 
Gimenez

Zapiola, da Argentina, disse queseu país mostra-se bastante preo-cupado em encontrar uma fór-
mula que proteja a poupançahabitacional, declarando-se fa-
vorável à implantação da corre-
ção monetária no setor de crédi-
to imobiliário de seu país. Mas
disse que as autoridades governa-mentais parecem não estarem
dispostas a dar esta permissão,
pois haveria a necessidade de es-
tender o mecanismo para. toda a
economia e reconhecer a infla-
ção, no momento em torno de
13%.

Lembrou o Sr. Horácio Gime-
nez Zapiola que o sistema de cor-
recão monetária foi adotado pe-la primeira vez na América Lati-
na em 1960, no Chile, no sistema
cie poupança habitacional, único
setor da economia chilena quecontinua dinâmico, apesar da in-
fiação estar quase atingindo
600'/, . Ele afirmou que o Brasil
foi o país que conseguiu o maior
êxito com o mecanismo, estendeu-
do-o a todos os setores de sua eco-
nomia, sendo a gera copiado pordiversos países.
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A eliminação de um déficit
de mais de 2 milhões de moradias
é uma grande preocupação do Go-
verno, que tem apelado aos em-
presários para que encontrem
mecanismos que possibilitem o fi-
nanciamento, a baixo custo, da
casa própria para as famílias de
menor renda. O sistema de pou-
pança contratual alemão poderáser uma boa solução para o pro-blema.

Um estudo para a sua im-
plantação no Brasil foi encami-
nhado ao Governo Federal pelo
presidente da Associação Brasi-
leira das Entidades de" Crédito
Imobiliário e Poupança —
ABECIP, Sr. Nylton Moreira Velo-
so, baseado na observação do sis-
tema existente na Alemanha, exa-
minado por uma delegação de 20
membros da ABECIP, durante es-
tágio, no mês de julho, na Caixa
de Poupança Wustenrot.

Novo sistema

Segundo o Sr. Nylton Veloso,
no Brasil e nos demais países la-
tino-americanos, o sistema de
poupança e empréstimo para ha-
bitação mais conhecido é o dos Es-
tados Unidos, que serviu de mo-
delo para a implantação de todos
os outros no continente.

— Se já possuímos um siste-
ma de poupança compulsória e
um sistema de poupança livre —
argumenta — nada impede quetenhamos também um sistema de
poupança contratual, destinado
exclusivamente às pessoas que de-
sejam fazer poupanças para po-der possuir uma casaJ própria com
financiamento a juros mais bai-
xos e compatíveis com suas pos-sibilidades de renda familiar.

A principal vantagem do sis-
tema de poupança contratual é
que ele independe do comporta-
mento do mercado de capitais e
monetário, pois o poupador e o fu-

turo mutuário são a mesma pes-soa.
Responsabilizando-se por um

contrato de poupança no prazomínimo de 18 meses, com jurosentre 2,5 e 3% ao ano, além dacorreção monetária, o poupadortem direito, ao fim de um certo
tempo, a um financiamento com
juros de 4,5 a 57o ao ano, mais
correção monetária.

Caixas de poupança
De acordo com o Sr. Werner

Lehmann, da Wustenrot, ano
passado as caixas de poupança
participaram no financiamento
de 57% das 713 mil casas cons-
truídas na Alemanha. Na época,
elas administravam 14 milhões de
contas, com um ativo de 28 bi-
lhões de dólares (Cr$ 196 bi-
lhões).

— A técnica de refinancia-
mento das caixas de poupança é
bastante original. Seus recursos— explicou — originam-se sem-
pre das contribuições dos próprioscontistas ou poupadores, os quaisvisam a consecução de um em-
préstimo para fins habitacionais.

Elas não são, portanto, uma
instituição financeira própria-mente dita, como as caixas eco-
nômicas ou bancos comerciais.
Foi criado um sistema de divisão
do trabalho, com as instituições
do mercado de capitais de um la-
do, e as caixas de poupança de
outro, de acordo com o seguinte
modelo:

A poupança contratual atua
exclusivamente no mercado de
segundas hipotecas, complemen-
tando o financiamento do imóvel,
a custos bem mais reduzidos. As
instituições do mercado de capi-
tais, como as caixas econômicas
as sociedades de crédito imobiliá-
rio e associações de poupança e
empréstimo, através dos recursos
captados pela poupança livre,
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entre os poupadores permitirá a redução do custo do financiamento habitacional

ABECIP
•enviou

o Governo
im estudo
ra a adoção

sistemajlo
u poupança
ontratual

no Brasil
Lnplanfação do sistema de poupança
tual alemão poderá contribuir para a
edu ção dos financiamentos para
çao, atendendo às necessidades das
e renda média. A vantagem do sistema

ele é independente das flutuações
mercados monetário e de capitais,

npador e o mutuário são a mesma pessoa.

atuariam no mercado da primei-
ra hipoteca, participando com
60% dos recursos que seriam to-
mados emprestados.

Essas mesmas entidades, atra-
vés da poupança contratual en-
trariam no negócio oferecendo
uma hipoteca secundária, que as-
segura os restantes 40% do va-
lor total financiado. O financia-
mento máximo do valor do imóvel
alcançaria 75%, ficando os 25%
que faltam por conta do interes-
sado.

Exemplo

Tome-se por exemplo um
imóvel no valor total de Cr$ 300
mil. Sabe-se que o valor total do
financiamento será de Cr$ 225
mil, isto é 75%). Os Cr$ 75 mil se-
rão cobertos com recursos pró-
paios do comprador.' Do valor a
ser financiado a Caixa Econômi-
ca, a Crédito Imobiliário ou a As-
sociaçãó de Poupança e Emprésti-
mo propiciaria Cr$ 135 mil em
primeira hipoteca.

Ficam faltando para o com-
prador do imóvel, portanto, Cr$
90 mil em financiamento e Cr$ 75
mil era recursos próprios, isto é
Cr$ 165 mil. O mutuário faz um
contrato de poupança programa-
da no valor de Cr$ Í65 mil, atra-
vés do qual lhe será oferecido um
financiamento em segunda hipo-
teca no valor dos Cr$ 90 mil, con-
tra uma poupança própria de Cr$
75 mil, aproximadamente 45% do
valor de seu contrato de poupan-
?a. O pretendente ainda poderárealizar outro contrato de pou-
pança para obter financiamento
de 40% sobre o total que ainda
teria que desembolsar.

Como poupar
Entre a abertura da conta e a

distribuição do empréstimo exis-

tiria, sempre, um período de espe-
ra, que dependerá essencialmente
do montante poupado. Um poupa-dor que se limite a efetuar seus
pagamentos contratuais mensal-
mente, terá um tempo de espera
médio de oito anos. Mas o prazo
poderá ser menor, pois, como o
sistema funciona a exemplo dos
consórcios de automóveis, as pou-
panças reunidas possibilitarão o
atendimento mais rápido dos
mutuários.

Os juros cobrados aos mutua-
rios são da ordem de 4,5 a 5% ao
ano mais correção e, durante a
fase de poupança, são-lhe pa-
gos pelas caixas juros de 2,5 a 3%
ao ano. Os contratos de poupança
prevêem taxas módicas, a título
de jóia ou emolumentos, variando
de 2 a 3% sobre o montante do
empréstimo.

— Estas condições financei-
ras — afirma o Sr. Werner Leh-
mann — e os incentivos governa-
mentais, são os elementos de
principal atrativo em seus contra-
tos. Comparadas às taxas vigen-
tes do mercado de capitais ale-
mão, as taxas das caixas de pou-
pança são anacrônicas.

O desenvolvimento do siste-
ma de poupança contratual possi-
bilitará uma série de formas de
realização deste objetivo. O pai,
por exemplo, poderá fazer uma
poupança contratual em favor do
filho. Os namorados e noivos po-
deriam, também, iniciar, com bas-
tante antecipação, a poupança
para sua casa própria, significan-
do um excelente dote para a pes-
soa quando de seu casamento.

Custos e incentivos

A redução de custos nos fi-
nanciamentos para fins habita-
cionais, caso o sistema de poupan-

ça contratual seja implantado no
Brasil, será bastante expressiva,
atingindo, especialmente, as fa-
mílias de classe média, situadas
na faixa do SBPE. As camadas de
mais baixa renda poderiam ser
atendidas com maior ênfase, atra-
vés dos recursos compulsórios do
Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço — FGTS, por intermédio
das Cohabs.

Atualmente um empréstimo
para a compra de um imóvel si-

-tuado na faixa de financiamento
médio até o limite máximo de
2 mil e 250 UPCs (moeda adotada
pelo BNH, com valor reajustado
trimestralmente, no momento
Cr$ 89,80), oscila entre 9 e 12%
ao ano de juros, além da correção
monetária incidente sobre o saldo
devedor.

Na Alemanha há um incenti-
vo muito grande para a poupan-
ça com fins habitacionais, o mes-
mo ocorrendo com os financia-
mentos para aquisição da casa
própria por parte das famílias ri-
cas e de classe média, que rece-
bem isenção de Imposto de Renda.
As camadas de baixa renda são
também favorecidas pelo Governo,
através de uma lei do prêmio, pela
qual as famílias, que não têm
renda suficiente para gozar de
abatimentos, recebem subsídios
do próprio Governo.

De acordo com o Sr. Gotteried
Pampel, também da Wustenrot,
no ano passado as vantagens tri-
butárias ou fiscais concorreram,
em relação ao montante, com ape-
nas 9,4% ou cerca de 600 milhões
de marcos. Os prêmios para a
construção residencial e as ajudas
à constituição do patrimônio —
os outros dois tipos de vantagens
oficiais oferecidas — concorreram
cada um com 45,3% ou 2,9 Miões
de marcos.

#
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.Desenvol
Ao falar sobre O Desafio do

Desenvolvimento Urbano no dé-
cimo-terceiro Congresso Mundial
das Entidades de Crédito Imobi-,
liário e Poupança, o urbanista
francês Jean Miliier, presidente
do Estabelecimr-rH-q público para
a Remodelação cia tí,t-Bião Metro-
politana de La Defense, no cen-
tro de Paris, afirmou que todos
os países do mundo são desafia-
dos pelo problema do desenvolvi-
mento urbano, por vezes explosi-
vo, principalmente nas grandes
cidades.

Seria má política querer ig-
norar este fenômeno ou pensar
que apenas algumas medidas
isoladas podem detê-lo. Somos
forçados a enfrentar seriamente
o problema e a resolvê-lo, cada
um de nós com seu tempera-
mento, o peso de sua história e
sua visão de vida. Mas é neces-
sário tempo e dar continuidade
aos planos — acrescentou.

Consciência
Para Jean Miliier, a resposta

ao desafio da urbanização crês-
cen te, que se transforma em fa-
tor hostil à vida humana, é a to-
mada de consciência sobre a ne-
cessidade do planejamento urba-
no. Na França, uma política de
remodelação do território tem
sido progressivamente aplicada
desde 54 e 55 e confirmada a
partir dos anos 60 pela criação-
de novas instituições que respon-
dem melhor aos problemas im-
postos pelos aglomerados. Esque-
mas diretores de remodelação e
urbanismo têm sido elaborados,
sendo que o primeiro foi da re-
8'ião parisiense, em 65. Neste
contexto, uma política de remo-
delação do território foi elabora-
da e posta em ação progressiva-
mente, de forma mais pragmáti-
ca (flexível) que cartesiana (ri-
gida).

/ 
¦

Descentralização
Os objetivos e os meios de

remodelação do território 
prosseguiu — foram realizados
em etapas sucessivas que se jun-
taram umas às outras e que, por
sedimentação, explicam a razão
porque, tanto no nível das zonas
geográficas a serem promovidas,
quanto ao nível dos tipos de
atividades a serem descentrali-
zadas e desenvolvidas, uma série
de prioridades foram definidas,
umas depois das outras.

Os esforços, até hoje, con-
centrantraram-se principalmen-
te na indústria. Foi assim que,
de 54 a 71, perto de 3 mil opera-
ções de descentralização indus-
trial, abrangendo 430 mil empre-
gos, foram realizadas. A metade
atingiu a indústria metalúrgica,
especialmente a fabricação de
automóveis: 35 fábricas automo-
bilísticas foram construídas, ofe-
recendo 150 mil empregos em
cerca de 20 cidades do interior.

A indústria aeronáutica foi
descentralizada de maneira
agrupado, em Toulousc. Global-

vimento urbano é o

Em São Paulo, a busca de soluções viárias
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mente, a região parisiense, onde
estava concentrado um terço
das instalações industriais doPaís, nos anos 50, em 69 passou-a ter apenas 8%. Nos últimos
anos, inclusive, parece não abri-
gar mais empregos de produçãoindustrial.

No Rio, constroem-se novas áreas de lazer

Meios usados
Jean Miliier revela os meios

usados para promover a descen-
tralização alcançada. O primeiro— disse — foi a interdição da cria-
ção e do desenvolvimento livre
de atividades industriais na re-
gião parisiense. Toda empresa
que desejasse se estabelecer emParis ou em suas cercanias devia
obter, previamente, uma autori-
zação da Comissão de Descen-
tralização, que se esforçava paramandar o requerente para o in-
terior. Ou, pelo menos, estudava
com a empresa seu programa de
desenvolvimento e de descentra-
lização, em relação a vários
anos, para chegar a uma espécie
de contraio.

O segundo meio é de ordem
financeira. Subvenções são
dadas às empresas criadoras de
empregos em certas partes do
território francês. Estas subven-
ções podem atingir 25 por cento
do montante dos investimentos
industriais ou 15 mil francos poremprego proporcionado pelosetor terciário. Benefícios fiscais
podem ser concedidos durante
prazo máximo de 5 anos. além
de empréstimos a longo prazo
com taxas reduzidas de jures e
diminuições nos preços dos ter-
renos do Es. ado.

O terceiro meio consistiu em
encorajar a descentralização
equipando corretamente o inte-
rior. do país, a um tempo com
rodovias e redes de telecomu-
nicação, e informando as empre-
sas que o interior oferece capa-
cidade de acolhimento.

Qualidade de vida
Acentuou que os resultados

dessa política são incontes-
tavelmente positivos. O saldo
migratório no sentido da região
parisiense diminuiu progressiva-
mente. E tanto é assim que as
últimas estatísticas demonstram
que os habitantes que deixam a
região parisiense pelo interior
são, a cada ano, dezenas de mi-
lhares mais numerosos que os
que efetuaram o movimento in-
verso.

A atração de Paris parece,
portanto, estar diminuindo e o
interior da França, por sua vez,
está tomando a posição de Paris
como motor do desenvolvimento
nacional. Surgiu então um qua-
dro ideal também para o desen-
volvimento de uma certa quali-
dade de vida, onde o crescimen-
to econômico pode ser compatí-
vel com uma sociedade ainda na
escala humana.

Diminuição da fadiga
O presidente do Estabelc-

cimento de Remodelação de La
Defense considera a diminuição
da fadiga humana, tanto cau-
sada pelas dificuldades de trans-
porte, quanto pela poluição e
falta de planejamento urbano,
um dos problemas principais das
grandes metrópoles modernas,
especialmente Paris que, no ano
2000, deverá ter uma população

residente de 14 milhões de pes-.soas.
Não pode haver u-banismo- ressaltou Jean Miliier - -em

consideração do.s aspectos quan-titativos. Mas o obietivo final dequalquer projeto nesse campobaseia-se cm ambição aindamais alta, que deve colocar adisposição de um grande númerode pessoas condições materiais
de vida melhores, entre as quaisa diminuição da fadiga e a res-tauração de uma possibilidade¦ de escolha de vida. Essa escolhase refere à habitação, ao traba-lho, aos estabelecimentos de en-sino, ao esporte, a tudo em ge-ral.

Tecido urbano
Outro objetivo de um planodiretor de urbanismo é o da re-

conquista do tecido urbano exis-
tente. Porque é necessário resol-
ver, nao somente os problemasimpostos pela extensão urbana,
mas, iguahnente, os que resul-
tam de uma estrutura urbana
antiga e mal adaptada aos im-
perativos da vida atual. Preci-
samos dar resposta ao desafio
que nos lança a urbanização
neste final de século 20.

Cidades novas
Quando, há 10 ano;;, os pode-

res públicos procuraram organi-
zar o espaço parisiense de ma-
neira a fazer viver, em condições
aceitáveis, os 14 milhões de ha-
bitantes previstos para o ano
2000, foi estabelecido um esque-
ma-diretor cuja opção de base
foi a criação de cinco cidades
novas, distribuídas em cerca de
30 quilômetros nos arredores de
Paris, com uma população de vá-
rias centenas de milhares de ha-
bitantes para cada cidade. Estas
cidades novas se destinam a
acolher uma parte da populaçãosuplementar da região parisien-se e oferecer um quadro de vida
satisfatório. Ao mesmo tempo,
constituir pólos de atração bas-
tante fortes para servir de con-
trapeso a Paris e dar aos habi-
tantes do grande subúrbio osserviços, empregos e distrações
que, antes, só existiam na capi-tal. Cergy-Pontoise é uma dessas
cinco cidades novas e já tem 330
mil habitantes.

Sem um plano assim, o qua-dro da vida tende a se desinte-
grar, com o desaparecimento dos
espaços verdes e o aumento donivel da poluição, com efeitos in-suportáveis para os cidadãos. Naverdade, o que está em causa éo caráter anárquico e não domi-
nado do crescimento urbano enao o fenômeno urbano em si.O desafio urbano — acrescentou— consiste em controlar, orien-tar, dominar a dinâmica urbana,
de maneira a permitir o desa-
fogo do homem na cidade de
amanhã.

Jean Miliier finalizou mani-
festando sua admiração p e la
edificação da cidade de Brasília,"cidade sem par, exemplo único
no mundo. Admiramos a vonta-
de concretizada pelo presidente
Juscelino Kubitschek d e criar
uma nova capital, no interior do
país, de maneira a constituir um
melhor ponto de encontro entre
as diferentes partes do imenso
território do Brasil, da mesma
forma com que admiramos a
força do plano de Lúcio Costa e
a magnífica arquitetura de Os-
car Niemeyer".
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Ação do BNH é
elogiada pelos
Estados Unidos

O presidente ão Federal Home Loan
Bank Board dos Estados Unidos, Sr.
Thomas Bomar, afirmou durante entre-
vista coletiva que após conversar com o
presidente do BNH,. Sr. Maurício Schul-
man, e outras autoridades do setor ha-
oitacional do Brasil ficou impressionado
com os objetivos da entidade, bem como
tudo aquilo que já foi feito. Acrescentou
que os objetivos do BNH são muito serne-
lhantes àqueles postos em prática no seu
País.

O Federal Home Loan Bank. Board
eqüivale ao Banco Nacional da Habita-
ção do Brasil, nos Estados Unidos, funci-
onando como órgão controlador de todo
o Sistema Americano de Poupança e Em-
préstimo. O Sistema americano conta
hoje com cerca de 6 mil sociedades ãe
poupança e empréstimo atuantes e um
ativo em torno de US$ 300 bilhões ãe dó-
lares.

CORREÇÃO

Sobre a correção monetária, disse
que a coisa que mais impressionou à de-
legação americana ao XIII Congresso
Mundial da União Internacional das En-
tidaães de Crédito Imobiliário e Poupan-
ça foram os siste?)ias de correção mone-
tária e de incentivos fiscais que estão
senão utilizaâos no Brasil.

Prosseguiu o Sr. Thomas Bomar
dizendo que o sistema ãe correção mone-
tária brasileiro não está sendo usado no
momento em seu País, "mas atualmente
nós estamos conversando e discutindo
muito a possibilidaãe ãe um sistema de
correção daquele estilo para os Estados
Uniãos."

— O que estamos discutindo seria-
mente — frisou — é a adoção de uma hi-
poteca com uma taxa flutuante, que
é diferente da correção monetária, mas
tem alguns ãos benefícios ãesta. Na ver-
áaãe, já existem algumas hipotecas com
estas taxas. O conceito desse sistema por
parte da população e ãos meios financei-
ros é controvertido, pois existem pes-
soas do próprio sistema da poupança e
empréstimo, e no Congresso, que tem
ãúviãas quanto ao seu funcionamento.
Isso era ãe se esperar, porque nos Es-
tados Unidos nós temos uma experiência
de 40 anos usanão a hipoteca com a taxa
ãe juros fixa, com uma redução direta.

O representante norte-americano
acentuou que é exatamente por causa da
desvalorização do dólar e da inflação que
as autoridaáes, políticos e empresários
ãos Estaãos Uniãos estão aceleranão as
conversações sobre a aplicação ão sis-
tema de hipotecas com taxas flutuantes,
além de outras soluções que venham a
aliviar os problemas inflacionários.

— Uma inflação alta nos Estaãos
Uniãos — observou — é uma coisa muito
nova para nós, pois nunca enfrentamos
este problema. Nossos amigos no Brasil
têm sião muito úteis em informar para
o Governo americano a sua experiência
e como o problema é trataáo. Temos
toãa a confiança âe que conseguiremos
reduzir a taxa de inflação em nosso país.
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Europa quer
promover mais
sua poupança

Na palestra que realizou no décimo-
terceiro Congresso Mundial das Entida-
des de Crédito Imobiliário e Poupança, o
Sr. Paolo Clarotti, da Bélgica, represen-
tando o Mercado Comum Europeu, afir-
mou que na Europa já se desenvolvem
esforços para promover uma poupança
progressiva por meio de um sistema
diversificado de crédito, adaptado aos
hábitos sociais e à legislação dos diver-
sos países europeus.

Trata-se — disse — de um sistema
com diversas modalidades de aplicação,
incluindo um meio empréstimo hipoteca-
rio, em condições mais favoráveis que as
do mercado, em favor dos investidores
regulares que tenham feito poupança
com esta finalidade. E' conveniente que
a modalidade de poupança, assim, possa
desfrutar de um meio apropriado, pois
constitui a melhor forma de se promover
a propriedade imobiliária familiar.

CASAS NOVAS

Paolo Clarotti frisou que o programa
habitacional em seu país apresenta ai-
guns problemas. Entre eles o início de
novas obras, principalmente de imóveis
de certa categoria. Resultado do fato de
que certos proprietários potenciais, que
dispõem de recursos e não são tão sen-
síveis às restrições aos empréstimos hi-
potecários, desejam prevenir-se contra
os efeitos da inflação adquirindo imóveis
dentro da faixa de luxo.

A esses, as taxas mais altas de juros
não incomodam. As operações tipicamen-
te sociais se acham entravadas, não
somente pelas restrições creditícias,
como também por outros investimentos
obrigatórios através de recursos do Es-
tado. O regime tributário também pro-
porciona reflexos — acrescentou.

TAXAS DE JUROS

Na Bélgica, embora as taxas de ju-
ros registrassem uma baixa em 72, seu
movimento ascensional reiniciou-se em
73, até alcançar 9,75 por cento ao ano
para os empréstimos prioritários. Em ai-
guns casos, há um acréscimo de 0,5, ele-
vando-as para 10,25 por cento. Entretan-
to, continua julgando que esta elevação
das taxas de juros não é suficiente para
conter a inflação. Em conseqüência, duas
providências foram adotadas pelas auto-
ridades:

1) restrições ao crédito. O signifi-
cado desta medida é evidente, visto que
ao longo dos últimos 10 anos foram im-
postas limitações em diversas oportuni-
dades e por períodos bastante longos;

2) obrigação imposta às empresas
financeiras de congelar uma parte dos
seus recursos líquidos depositados no
Banco Nacional, sem juros. Houve um
aumento temporário dos ágios das ren-
das fixas. Em conseqüência, a construção
de habitações registrou um incremento
satisfatórios em 72 e 73. Porém habita-
ções de maior categoria.

CONCLUSÕES

Entre as suas conclusões, Paolo Cia-
rotti ressaltou que a situação apresenta
um aspecto bastante paradoxal. Coexis-
tem, o alto cusjfo do crédito e as restri-
ções ao mesmo, e há excesso de meios
financeiros captados pelas operações de
poupança da Europa.

Provavelmente — disse — assistire-
mos em 74 a profundas modificações le-
gislativas que colocarão as instituições
arrecadadoras de recursos-sob um crês-
cente controle bancário. Embora operem
em diversos setores, a maior parte das
instituições de poupança continuarão
movimentando os empréstimos hipoteca-
rios como principal atividade.

Englert afirma
que resultado
íoi excelente
A expansão e criação, nos paises

jovens, dos movimentos de poupança pa-
ra a construção, como também a evolu-
ção intensiva da inflação nesses últimos
meses em quase todos os países, foram
os temas principais ressaltados nos es-
tudos feitos pelo XIII Congresso Mundial
da União Internacional das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança, destaca-
dos pelo alemão Walter Englert, ex-
presidente da IUBSSA. Na solenidade de
encerramento dos trabalhos do Congres-
so o Sr. Englert foi sucedido pelo Sr.
John Stadtler na presidência da entida-
de.

Na avaliação do Congresso-, Englert
enfatizou seus resultados como excelen-
tes, sobretudo pela participação efetiva
dos paises participantes (cerca de 40) e
que os objetivos da IUBSSA não são
econômicos, mas os de fomentar a pou-
pança para construção no mundo inteiro
e o de realizar o intercâmbio de experi-
ências entre si.

INFLAÇÃO

A lamentável realidade — disse
ele na entrevista coletiva concedida após
o encerramento do Congresso — é que a
inflação, nos últimos meses, vem se
fazendo sentir cada vez mais fortemente
em quase todos os países do mundo e
tem justamente, entre suas vítimas mais
diretas, os que poupam e entre estes, es-
pecialmente, os que poupam a longo pra-
zo para a construção da casa própria.
Entretanto, para que esse tipo de pou-
pança possa evoluir, é preciso um clima
psicológico favorável e, por isso, a ascen-
são inflacionária ocupou um grau de
tanta importância em nosso temário.

Afirmou "uma grande admiração pe-
lo Brasil em sua ingente luta pelo com-
bate à inflação e em sua habilidade de.
encontrar maneiras de registrar grandes
êxitos nesse combate". Mas sobre a apli-
cação desse mecanismo como a solução
geral para o problema, disse considerar
inviável a hipótese, "pois o importante
é cada país criar sua própria 

* resposta
para o controle da inflação que apresen-
te".

Uma outra questão apontada por ele
como importante e discutida no Congres-
so foi a da urbanização, debatida em pie-
nário com o objetivo de ajudar a criar,
não só com previsões sobre o futuro mas
também para o ser humano de hoje,
pressionado por condições cada vez mais
desconfortáveis de vida, um tipo de cida-
de em que se possa desenvolver e usu-
fruir uma vida mais digna dos seres hu-
manos".

Os esforços de urbanização, em
muitos países, estão praticamente em
suas fases mais lineares. As cidades, e
especialmente os grandes centros ur-
banos em crescente expansão, estão se
desenvolvendo em desordem. E' preciso
considerar que uma cidade humanizada
precisa de um planejamento prévio para
acompanhar seu desenvolvimento.

».*^í«ti*í~*!«^i»<Wt*!*.
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Perma recomenda
juros flexíveis

Na conferência que pronun-
ciou para os participantes do
XIII Congresso da União Inter-
nacional das Entidades de Crédi-
to Imobiliário e Poupança, o vi-
ce-presidente da IUBSSA e con-
selheirò honorário da ABECIP,
José Eduardo de Oliveira Penna,
lembrou que o povo brasileiro
vem desmentindo há a 1 g u n s
anos a opinião de muitos espe-
cialistas, segundo a qual não se-
ria capaz de poupar.

O Sr. Oliveira Penna consi-
dera que os desequilíbrios gera-dos na economia mundial reque-
rem novos mecanismos de defesa
contra a inflação. Sob este as-
pecto destacou o papel da cor-
reção monetária como o instru-
mento mais apropriado para es-
tabelecer um clima de verdade
entre poupadores, instituições e
financiados, do que as taxas fie-
xíveis de juros. Nada impede,
aliás, que essas duas técnicas se-
jam conjugadas e se crie um sls-
tema de correção monetária do
principal com os juros flutuan-
tes, afirmou.

INFLAÇÃO

Falando sobre o tema "Pro-
gressos e Problemas dos Países
em Desenvolvimento", o Sr. José
Eduardo de Oliveira Penna disse
que seria absolutamente inócuo
um trabalho de análises dos pro-
gressos e problemas dos sistemas
de poupança e empréstimo da
América Latina, no momento, se
não forem levadas em conside-
ração as profundas alterações,
ocorridas mas ainda não termi-
nadas, do panorama político e
econômico do mundo.

Afirmou que a inflação
mundial, resultante do desequilí-
brio petrolífero tem trazido aos
países desenvolvidos muitos dos
quais ainda não criaram seus
mecanismos de defesa com re-
lação à inflação. O Sr. Oliveira
Penna recomendou a adoção da
correção monetária no combate

à inflação, por ser eticamente
superior ao método de juros flu-
tuantes, principalmente no que
se refere ao estabelecimento de
um clima de verdade entre pou-
padores, instituições e financia-
dos.

O vice-presidente da IUBS-
SA considera também inevitável
a adoção de taxas flexíveis de
juros, de forma a permitir que
tanto os créditos quanto as pou-
panças tenham seus rendimen-
tos e custos reajustados de açor-
do com as oscilações do merca-
do. A conjugação dos dois meca-
nismos: a correção monetária e
as taxas flexíveis de juros, se-
gundo o Sr. Oliveira Penna, com
a correção incidindo sobre o
principal seria o ideal, "pois se
teriam as vantagens de ambos
sem a desvantagem que cada um
apresenta."

SUCESSO

Há no entanto, que se dis-
tinguir — explicou — entre cor-
reção monetária (variação do
poder aquisitivo da moeda) e os-
cilação do mercado financeiro
(variação da taxa de juros). O
sistema brasileiro é um sistema
de correção dos saldos — e con-
sequentemente dos juros que so-
bre estes saldos são calculados,¦"tanto nas cadernetas e letras
(passivo das instituições) quanto
nos depósitos (ativos das insti-
tuições), acrescentou.

O Dr. José Eduardo de Oli-
veira Penna atribuiu o sucesso
alcançado nos últimos anos pe-
lo sistema de poupança e em-
préstimo do Brasil, além do
apoio governamental, às várias
técnicas utilizadas , à utilização
de métodos modernos de comu-
nicação de massas, até a absor-
ção de know-how alheio e a in-
venção rápida de técnicas pró-
prias, inclusive a de aprender a
conviver com a inflação.

A nova
O presidente do Banco Central,

3r. Paulo Lira, afirmou na soleni-
dade de encerramento do XIII
Congresso da IUBSSA, que o Bra-
sil entrou numa terceira fase na
luta para acelerar o seu desenvol-
vimentQ, destacando neste esforço
de aumentar a poupança interna
o papel desempenhado por aquela
obtida através das organizações de
crédito imobiliário e poupança do
setor privado brasileiro.

O Sr. Paulo Lira salientou o
empenho das autoridades brasilei-
ras em mobilizar as poupanças na-
cionais ao máximo possível, afir-
mando que o Brasil conseguiu es-
timular a poupança interna, nos
últimos anos, basicamente através
da correção monetária e de uma
criação imaginosa de instituições
para que estes instrumentos fos-
sem transmitidos adequadamente
à população que tem capacidade de
poupar.

Estratégia econômica

-1-» aoFaria diz que coi
permitiu o crescimento

O diretor-presidente do Gru-
po Real, Sr. Aloysio Faria, con-
corda com a opinião do profes-sor Milton Friedman, destacado
economista, americano, de que a
aplicação da correção monetária
foi uma das principais causas de
destaque na economia brasileira,
permitindo manter um elevado
nível de crescimento paralela-mente com a redução na taxa de
inflação.

O Sr. Aloysio Faria, que rea-
lizou palestra sobre o Impacto
da Inflação no plenário do Con-
gresso, considera, no entanto,
necessário incluir entre os ele-
mentos do sucesso obtido pelo
Brasil a s minidesvalorizações
cambiais, a grande quantidade
de recursos naturais do país e o
apoio claro dado ao setor priva-
do.

EFEITOS BENÉFICOS

Entre os inúmeros efeitos be-
néficos da correção monetária —
afirmou —• o mais importante
é, sem dúvida, o retorno lento,
mas seguro, do hábito de poupar
e de canalizar para o mercado
financeiro os recursos retirados
ao consumo. Nesta instância,
surge o instituto da Correção
Monetária como o elemento via-
bilizador dos sistemas paralelos
da poupança forçada, os quais,
se não garantissem p r o t eç ã o
contra a inflação ao patrimônio
do trabalhador, equi valer iam a
um imposto ou transferência.

Na área de Crédito Imobi-
liário, o progresso recente, foi
notável: a emissão de letras
imobiliárias cresceu 255,48% en-
tre 1970 e 1973. Já as cadernetas
de poupançaj&representativas da
poupança das classes de média
e baixa renda principalmente,
evoluíram de forma espetacular
567,39% foi o aumento de seu vo-
lume de depósitos entre 1970 e
1973, sendo de 80,76% só em
1973. O sistema habitacional gira

hoje recursos da ordem de Or$52 milhões 642 mil que repre-
sentam 1570 do Produto Nacio-
nal Bruto...

CRÍTICAS

— A crítica mais comum à
indexação é que ela completa o
círculo inflacionário, realimen-
tando-o. Reportando-nos especi-
ficamente à habitação, vemos a
aplicação do sistema como parteintegrada e ajustada à luta anti-
inflacionária do Governo: seus
índices específicos de reajuste
monetário sempre estiveram ra-
zoavelmente alinhados com. as
ORTN e, ao criar condições obje-
tivas para uma expansão vigoro-
sa e planejada do setor, permi-tiu-se custos menores para o
comprador final através de eco-
nomias de escala e da racionali-
zação dos processos industriais
usados — afirmou.

Na opinião do banqueiro há
dois grandes caveat quanto à
aplicação de um sistema de in-
dexação a um dado subconjunto
da Economia. O primeiro é de
ordem geral: o sisteima baseia-se
totalmente na confiança do apli-
cador que seu patrimônio será
resguardado dos efeitos gravosos
da inflação. O segundo é especi-
fico — por mais abrangente queseja, um índice global eventual-
mente deixa de refletir o ocorri-
do no subconjunto de aplicação,
seja ele um setor industrial,
uma classe social ou uma cate-
goria profissional.

Em suma, conclui o Sr. Aloy-
sio Faria, o sistema de inde-
xação teve excelentes resultados
snquanto a inflação foi decres-
cente, especialmente quando ho-
mogênea. Porém enfrenta difi-
culdades quando um quadro in-
temacional de escassez reacelera
o processo inflacionário — frisou
— gerando a tentação de se uti-
lizar o sistema como um instru-
mento direto e não indireto de
ação fiscal antiinflacionária.

Explicou que a estratégia ado-
tada numa economia que continua
a se defrontar com a inflação foi
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desenvolvimento

Lira falou no esforço de
ampliar poupança interna

permitir que houvesse a remune-
ração real da poupança, através da
correção monetária, instrumento
que vem merecendo a atenção in-
temacional e que mostrou que a
KHipança privada existia, desde
juie fosse remunerada de forma
adequada.

Disse o Sr. Paulo Lira que a
introdução da correção monetária
na poupança significa uma provi-
dència realista, pois protege o po-
der de compra das poupanças rea-
lizadas e também os efeitos da ta-
xação do Governo, pois, se não
fosse considerada em termos reais
e objetivos, poderia levar à extin-
ção ida poupança privada.

O presidente do Banco Central
destacou a importância represen-
tada pela poupança externa como
complemento da interna, sem a
qual o Brasil não cresceria às altas
taxas verificadas nos últimos anos.
A forma de obter os benefícios da
poupança externa, segundo Paulo
Lira, é a ocorrência de deficits em
conta corrente, destacando, no en-
tanto, a Importância da adminis-
tração correta desses deficits.

O aspecto novo do problema,
ressaltou, é que ele passou a ser
mundial a partir da crise do pe-
tróleo. Disse, porém, que isto per-
mite por parte dos países indus-
trializados um reexame para o pro-
blema de financiamento dos de-
ficits dos países subdesenvolvidos.
Paulo Lira criticou o açodamento
dos países industrializados em re-
correr a empréstimos externos,
considerando tal procedimento um
pouco prejudicial para os subde-
senvolvidos, mais carentes de re-
cursos, mas acredita que a econo-
mia internacional deve se ajustar a
estas novas condições.

Empréstimo da AID
O presidente do Banco Central

reuniu-se após o encerramento do
Congresso com o diretor da habita-
ção da AID, Sr. Peter Kimm, com

presidente do BNH, Sr. Maurício
Schulman e com o presidente da
ABECIP, Sr. Nylton Veloso. para
discutir a garantia de um emprés-
timo de 250 milhões de dólares (Cr$

bilhão 750 milhões) pela AID, para
o programa habitacional brasileiro.
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i) / v/ # y se preocupa
prohlemas econômicos

O subsecretário-geral da Organização das

Nações Unidas, Sr. Bradford Morse, advertiu

que os problemas atualmente enfrentados pe-
Ia comunidade internacional não poderão ser

resolvidos isoladamente por uma única nação

ou organização, no discurso de encerramento

do Congresso da IUBSSA.
Disse o Sr. Bradford Morse ser de fun-

damental importância que todas as nações

examinem em conjunto os novos meios de re-

formulação das complicadas relações econô-

micas internacionais, "se quisermos não só im-

pedir o caos econômico, como também obter

um sistema de justiça social em todo o mun-

do."
Displicência

O representante da ONU afirmou que as

dificuldades apresentadas no último ano pela
economia 'internacional parecem não ter se

modificado, aparentando, inclusive, um sinal

de deterioração, ao invés de melhoria. Ele atri-

buiu estes problemas ao fato de que os proble-
mas econômicos mundiais foram, nos últimos

anos, conduzidos com certa displicência, vol-

tados aos interesses próprios por um número

bem elevado de países.
 Não se fizeram esforços reais para se

considerar uma visão global, ou para exami-

nar algum plano mais amplo para lidar com

os problemas de um mundo que enfrenta pres-
soes e tensões cada vez maiores, provocados
pela pobreza, expansão da população, escassez

de alimentos, natureza finita dos recursos

naturais e a maré aparentemente inexorável

da inflação — acrescentou.
Dois destes problemas, disse o Sr. Brad-

ford Morse. a inflação e o esgotamento dos re-

cursos naturais, entretanto, levaram parte da

lição para os países ricos. Mas outros assuntos

mais vastos e críticos têm sido negligenciados,

especialmente a pobreza que aflige a maior

parte do mundo e o hiato crescente nos pa-
drões de vida que separam os países em

desenvolvimento dos desenvolvidos.
O Subsecretário-Geral da ONU destacou

o fato de que os países desenvolvidos, embora

representem menos que a quarta parte da

população mundial, estão consumindo 75% dos

recursos. Se o consumo de proteínas dos Es-

tados Unidos fosse reduzido em apenas 10',; .

10 milhões de pessoas adicionais poderiam re-

ceber rações de cereais em níveis indênticos
aos da população da índia, exemplificou. En-

quanto o consumo de gasolina atinge 6 mil e

500 milhões de barris diários nos Estados
Unidos, na índia, com sua população de 600

milhões de pessoas, o consumo de todos os

produtos derivados do petróleo é de 500 mil
barris diários. Fertilizantes — tão vitais para
a produção de alimentos — estão com uma
oferta tão limitada que uma produção de ali-
mentos de milhões de toneladas está amea-

cada de ser perdida na próxima colheita para
alguns países em desenvolvimento.

Inflação
O Sr. Bradford Morse disse que a solução

para o combate à inflação e a provisão limita-
da do mundo em recursos naturais só poderá
ser encontrada caso os países se dediquem aos

problemas da pobreza e da disparidade gri-
tante da riqueza.

 No mundo desenvolvido, os atuais au-
mentos percentuais nos preços à nível do con-
sumidor, de acordo com os dados publicados
pela OECD, são calculados para o segundo
semestre de 1974 em 9,25% para os Estados
Unidos; em 8,0% no Canadá; 20,25% no
Japão; 16,0% na França; 11,25% para a Ale-

manha Ocidental; 18,5% na Grã-Bretanha e
25,0% na Itália.

— O aumento considerável que se veri-
ficou no preço do petróleo nos países e m
desenvolvimento no momento atual — entre
400 e 500% desde 1972 — acrescentou não
menos do que 15 bilhões de dólares (Cr$ 105
bilhões) aos gastos de importação para o ano

de 1975. A conseqüência deste aumento, segun-
do o técnico da ONU, se fez sentir em todos os
setores, mas foi notado, principalmente, no
aumento do custo dos artigos essenciais de
transporte, na compra de comestíveis, como
também de fertilizantes no mercado inter-
nacional.

Para o Subsecretário-Geral da ONU, o ba-

lanço é prejudicial pelo fato de que o aumen-
to no preço da importação que os países em
desenvolvimento vêm enfrentando, não tem

sido compensado por um aumento correspon-
dente na receita de exportação. Recentemente,
dentre os 20 artigos nos quais o.s preços foram

aumentados, principalmente entre 1970 e fins

de 1973, 16 foram exportados essencialmente
dos países desenvolvidos para os em desenvol-
vimento, com um resultado líquido de uma

perda de aproximadamente 10 bilhões de dóla-
res (CrS 70 bilhões). Isto ocorreu, enfatizou,
durante um período em que a população dos

países em desenvolvimento crescia a um ín-
dice de 1 milíião e 200 mil por semana.

Casa própria
O delegado da Organização das Nações"

Unidas ao XIII Congresso da IUBSSA frisou

que "não pode haver objetivo maior do que a

provisão de um sistema de casa própria
adequado para cada família deste planeta e,

neste contexto, é terrivelmente importante

que se continue vigorosamente a buscar solu-

ções inovadoras para os problemas habitado-
nais do mundo. Ele destacou o esforço empre-
endido pela ONU, com vistas ao fornecimento
e ao melhoramento do sistema de casa própria
para as famílias de baixa renda".

Em relação à problemática do desenvol-
vimento urbano, sugeriu abordagens estimu-
lantes e inovadoras para as estratégias de

pré-investimento, pré-projetos e financiamen-
to para as atividades de povoamento hu-
mano, enquanto se extraem experiências prá-
ticas acumuladas, tanto no setor público como

privado, para a mobilização dos recursos
financeiros destinados aos projetos de habitat
e povoamento humano.

Para o Sr. Bradford Morse, o objetivo cen-
trai de uma Fundação Nacional de, Habitação
relaciona-se com o problema fundamental no
campo dos povoamentos humanos nos países
em vias de desenvolvimento, o qual consiste
na falta, tanto de financiamento adequado,
quanto dos meios para a mobilização e canali-
zação dos recursos financeiros potenciais para
o setor habitacional, para a infra-estrutura a
ele vinculada e para outros elementos básicos
dos agrupamentos humanos.

Para o representante da ONU, a experiên-
cia latino-americana tem fornecido exemplos
convincentes, no decorrer dos últimos 10 ou 12
anos, no tocante a algumas possibilidades que
existem nessa área. "Em particular devemos

prestar homenagem ao nosso país anfitrião,
o Brasil, cujos esforços nacionais no setor ha-
bitacional — refiro-me especialmente ao Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e
ao Banco Nacional da Habitação — são precio-
sos exemplos do que pode ser alcançado e
uma demonstração clara da capacidade poten-
ciai para realizações similares no plano inter-
nacional, concluiu.

c3o

banco americano
para a habitação

A criação de um Banco
Interamericano de Habita-
ção foi debatida pelos deie-
gados dos diversos países
das Américas paralelamen-
te com os trabalhos do XIII
Congresso Mundial de Pou-
pança. A idéia que já vinha
se desenvolvendo há alguns
anos foi apresentada em
plenário pelo Secretário Ge-
ral da União Interameri-
cana de Poupança e Em-
préstimo, Sr. Ricardo Gar-
cia Rodrigues.

A criação de um Banco
Interamevicano de Poupan-
ça e Empréstimo permitirá
que as necessidades habita-
cionais da América Latina
seja m realmente enfren-
taclas. inclusive com relação
à captação de poupanças,
pois poderão ser obtidos re-
cursos mais baratos nos
mercados internacionais.

REALIDADE

O Sr. Ricardo Garcia Ro-
driguez falou do crês-
cimento obtido pelos sis-
temas latino-americanos de
poupança e empréstimos,
implantados a partir de
1960. destacando a conq.uis-
ta. desde então, de 9 mi-
lhões de poupadores, possi-
bilitando a construção, sob
financiamento dos setores
nacionais, de 2 milhões de
habitações. O movimento
latino-americano de pou-
pança e empréstimo é hoje
uma realidade, enfatizou.

O Secretário-Geral da
União Interamericana d e
Poupança e Empréstimo ex-
pressou s u a preocupação
com o crescimento popula-
cional da América Latina,
explicando que de uma
população de 200 milhões de
pessoas em Í960. deverão
ser atingidos 347 milhões
até 1930. atingindo cerca de
600 milhões no ano 2000.
Por isso acrescentou, os sis-
temas nacionais de pou-
pança e empréstimos com-
preendem que devem multi-
plicar sua atuação.

Em relação à inflação,
disse que "os sistemas que
utilizam mecanismos de
correção demonstraram
capacidade para enfrentar
o problema, permitindo,
dessa maneira, a recupera-
ção do poder aquisitivo in-
terno — o que influi posi-
tivamente quanto à confi-
anca e atuação dos invés-
tidores privados."

CONSTITUIÇÃO

Para o argentino Horácio
Gimenez Zapiola. presiden-
te da comissão que está ele-
borando a constituição do
banco, "a tarefa não é fácil,
pois está voltado para a
promoção dos interesses dos
povos americanos, interes-
ses que divergem tanto en-
tre si."

O projeto de criação do
Banco Interamericano de
Poupança e Empréstimo —
BIPE — foi proposto desde
o VIII Congresso da União
Interamericana de Poupan-
ça e Empréstimo realizado
em 1968 no Rio de Janeiro,

e vem sendo estudado deti-
damente, sendo s u a for-
mação produto do desenvol-
vimento do própio sistema
de poupança e empréstimo
da América Latina, segundo
afirmou o Sr. Ricardo Gar-
cia.

A função fundamental a
ser desempenhada pelo
BIPE, no entender do Sr.
Horácio Gimenez Zapiola,
será o de promover linhas
especiais de crédito para
que as organizações finan-
ceiras de habitação do con-
tinente possam multiplicar,
com critério e segurança, os
recursos que o Banco lhes
faculte. Os limites desse
crédito serão viabilizados de
acordo com as particulari-
dades que cada país apre-
sentar.

O Sr. Horácio Gimenez
Zapiola informou que ai-
guns paises se apresenta-
ram com condições de ofe-
recer os recursos de for-
mação de capital, apontan-
do entre eles o Brasil, a
Guatemala, os Estados
Unidos e a Venezuela. Além
da participação que caberá
a cada país que se apresen-
te como acionista, foi apro-
vada a adoção de um meca-
nismo de responsabilidade
adicional, a ser realizado
através de convênios de res-
ponsabilidade, cujo funcio-
namento será o aporte ex-
tra, feito por todos os acio-
nistas, no valor de 15 vezes
o capital inscrito.

VENEZUELA E
SE OFERECEM
PARA SEDE

PANAMÁ'

A sede legal do Banco In-
teramericano de Poupança
e Empréstimo será indicada
na segunda quinzena d e
setembro, em reunião a ser
realizada em Buenos Aires,
onde atualmente se proces-
sam os estudos comnarados
sobre a legislação da
Venezuela e Panamá, os
dois paises que propuseram
suas candidaturas, declarou
o Sr. Luís Carlos Fonseca,
do Brasil, um dos sete
membros da comissão de
especialistas da União Inte-
ramericana.

As ações do BIPE, expres-
sas em dólares americanos,
serão inicialmente nomi-
nativas, estando a comissão
interessada ao mesmo tem-
po na preservação do seu
valor real, tendo em vista
a conjuntura inflacionária
internacional, explicou o Sr.
Luís Cai-los Fonseca. Cada
ação terá direito a um voto
e nenhum acionista indivi-
dualmente ou de uma mes-
ma nacionalidade poderá,
em seu conjunto, ter mais
de 10% dos votos correspon-
dentes ao total das ações
emitidas.

Quanto às suas operações,
o delegado brasileiro infor-
mou que o Banco poderá,
de uma maneira geral, rea-
lizar todas as operações
financeiras comuns a um
organismo desse tipo e des-
tacadamente exercer a fun-
cão de agente na captação
direta de fundos externos.
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