
Tempo bom, nebulot. v«-
ii.iv-1, nublado lujelto •
Initab, passnrjolra na m..
tlruq.iri.i. Tomp. em HgoiM
olovaciri. M.ixx 32.4 (Sun*
Ia Crui). Min.: 18.5 (A.
B, Vista). (Detalhei no
Caderno de Classificados)

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Terça-feira, 17 de dezembro de 41974 Ano LXXXIV — N.o 263

S. A. JORNAL DO BRASIL.
Av. Bm.II,' 500 (ZC-08) lei.
Rode Interna: 264-4422 —
End. Tclográíico: JORBRASIl
—-Telex númoros 21 23690 e
21 23262. Sucursais: São Paulo

Av. São Luis, 170, loja 7.
Tel.: 257-0811. Biasllia - Se-
lor 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.
To1.: 22-5769. Nltorói - Av.
Amaral Peixoto, 207, sala:.
705/713 - Ed. Alberlo Sabin

Tel.: 722-1730. Administra-
ção - Tel.: 722-2510. Porlo
Alegre — Av. Borges de Me-
díiros, 915, 4.° andar. Tel.:
4-7566. Salvador - Rua Chile,
22, s/ 1 602. Telefone 3-3161.
Recife — Rua Sele de Se-
lembro, 42, 8.° andar. Tele-
fone 22-5793. Corrcsponden*
tes: Rio Branco, Manaus, Be-
lém, São Luís, Tercsina, For-
i.ile.-.i, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-
lória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, WasFv
inglon, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma c Bogotá.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara, Eslado do Rie •
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 úleis Cr$ 2,00
Domingos Cr$ 2,50
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios;
Dias úteis  Cr$ 2.50
Domingos  CrS 3 CC
ASSINATURAS - Via terra.,
tre cm lodo e território na-
cional:
Semestre  CrS 225,0.
Trimestre  CrJ 115,00
Postal — Via aérea em lodo
o território nacional:
Semestre Cr$ 400 00
Irimeslrc  Cr$ 200.00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre  C:$ 250,00
Trimcslrc CrS 130,00
EXTERIOR (via aérea): Amé-
rica Central, América do Nor-
te, Portugal e Espanha:
3 meses US$ 113.00
6 meses  USS 225.00
America do Sul:
3 meses  USS 50.00
6 meses  USS 100.00

Piratsununria/Telefolo JR

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTÃO DE CREDITO perdidoCredicar n? 703.00169.02.1 de
CELMA EGGENSTEIN. Tel. p/favor_226-6859.

EXTRAVIÒU-SE' o diplorpa:, de
Técnico cm Contabilidade de
Charles Magalhães dos Santo;,
cmitjrto o.lv-Ss<-.. Jja dr,<riin.
B;;K-»£b_ti•£*$..« • i,,,-À _0no M.fi.C. sob *9 n\ '\lt\
FI. SB -V Livro II em ÍO.W
Gratifica.!

M5li.Cr-.ioft'
Livro 11 em 10:0*1.69.

JratificaVse a quem o encon- |t/ar. TclV 272-2155. Ramal 138 <
-De lO.SOJsH. hs.

IA. 6/12/74 extraviou-se maleta
contendo can. da CREA 5652/
72 139 Região e outros docu-
mentos e objetos de Roberto
Pais-parques Pinto.

EXTRAVIOUtSE.;'.TIIulo, 1418 -E»-
póíio de Homero Vtvacqua
I.CRJ.

roí EXTRAVIADO o Cartão de
Crédito Credicar n9
303.053J5.01.5 pertencente a
Divaldo Lara Ferreira de Arau-
ÇO.

FÒÍ EXTRAVIADA carteira: pro-
íi-i_icn.il de farmacêutico sob
o n9 1873 do Consolhodo Es-
tado da Guanabara. José Evan-
gelista Coelho.

GRATIFICA-SE a qum devoiver
pasta c documentos em nome
de José Alves Souza e Dart do
Brasil. Rua Vise. de Pirajá, 430
s/902. Tel. 287-3946.

PERDEU-SE no Iraieto da Rua
Haddock lobo para Rua Pedro
Alves no dia 13/12/74 p talão
dc Notas Fiscais sem uso' serie
C 1 numerados de 301 a 350
pertencente a Calçados Profes-
sora- Ltda. Pede-sc a quem en*
contrar entregar à Rua Pedro
Alves, 145-A. .

PÈRDEÚ-Se' b certeira do CRÉÃ
n9 18.594-D - 5a. Região, dc
propriedade do Snr. Marcos Sa-
lomSo Nisen. T. 245-1390.

URGENTE extraviou-se carteira
de documentos com certeira de
idenlidade PIS CPF - Carteira
do CREMEG etc. de Alice Vera
Fausto. Gratifica-se quem os
devolver. Tel: 227.4661 -
287-1528.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

A FORNO E FOGÃO pg. I000',
e/ reis. o does. só p/ cozinhar.
Av. Copa 788/ 303.

ÀRRUMADEfRA.CO.iTRÀ-"!-'p7_.
cisa-se para casal seu filhos.
Tratar pelo telefone: 225-2791
Flamengo.

ATENÇÃO, empregadas domesti-
ca» dispondo de bons empre-
gos c/ótimos salários. Evaristo
da Veiga, 35 s/1412. t

V_. m -.ü.
ATENÇÃO - Precisa-se coii'.

nheira trivial variado. Doe. e
referências. Rua Barão da Torre,
636/501.

Ã AG. GLOBO 255-8578 - Ofe-
rece hoje ótimas domésticas c/

. doe. A melhor seleção, a me-
nor taxa e maior garantia.

A MOÇA OU SENHORA. Trivial
variado bem feito. Pago 600,
para todo serviço de casal —
Av. Copacabana, 383/806.

ARRUMADEIRA - Placisj-s» de
uma somente para arrumar. Pa*
ga-se 450,00 - Rua Gustavo
Sampaio, 438/802 — Leme.

A UNIÃO ADVÉNTisTÃlõiiTãm-
pregada competente responsa*
vel e amiga, babás e enfermei*
res para recém-nascidos, gover.
nantas, acompanhantes, cozi-
nheiras, copeiras (o) i francesa,
motoristas, etc. Todas com ra-
forôncias. Av. Copacabana, 583/

__06-L.IiL! 2S6-9S26/255-36S8.
AG" ESPECIALIZADA SERV-LAR.

atende com presteza seu pedi*do de domésticas em geral,
babis práticas e especializa-
das, acompanhantes e enfer*
meiras para passoas idosas •
enfermas/ cozinheiras, copei**
ras, motoristas etc. Toda» com

-i__Ç'l"____L_i55-85j6!_236:Ji891.
AGENCIA ESPECIALIZADA SER.

VIÇO DE ASSISTÊNCIA AO
IAR - Única na GB, tf reg.
MTPS no ramo doméstico. Em-
prctiad.is em gorai c/ refs. .
confirmadas pessoalmente p/ I
firma especializada cm buscas [o informações controlados p/ ;Goyerro. Cozinheiras, banque- iloiras, àrrúmodòlras, b a b á s, ;
copeiras (cs), enfermeiras,
govern. cl_. Ocnios Ir.dns ga-munas c substituições. Av.
Copa, 7B8. 303 .Tel. 237-6620.

_ R___ ____¦___ ' ! ^T^r JB_____f am.|#l If I il fnp *¦• ¦! Wl ..... i

Garoupa tem reserva de
500 milhões de barris

Geisel e Pavan, entre outras autoridades, ouviram com atenção o discurso de Eduardo Gomes

O presidente da Petrobrás,
General Araken de Oliveira, de-
clarou ontem que os testes finais
do campo petrolífero de Garoupa,
no litoral do Estado do Rio, con-
cluíram pela existência de uma
reserva dc 500 a 600 milhões de
barris, equivalentes aos depósitos
atualmente conhecidos no país.Anunciou o General Araken
de Oliveira que a Petrobrás fará
todo o possível para que o campo
de Garoupa entre em fase de pro-dução comercial em fins de 1976,
com 200 mil barris/dia, o que per-
mitirá a duplicação do volume de
óleo produzido atualmente. Obsnr-
vou que essa meta se torna prio-
ritária porque um barril de petro-
leo consumido no Brasil está
custando 8 dólares (CrS 56,00).

Os u per intendente da
Sunaman, Comandante Manoel
Abud, admitiu que estaleiros não
totalmente comprometidos com a
execução do II Plano Nacional dc
Construção Naval venham a ob-
ter financiamento para monta-
gem dc plataformas destinadas à
exploração de petróleo.

Para a exploração do campo
de Garoupa, a, Petrobrás necessi-
tara de instalações do tipo self-
coiitai7ier, que extrai e armazena
óleo, mas a inexistência de firmas
nacionais interessadas no projeto
obrigará a empresa á comprar ou
arrendar equipamentos no exte-
rior, conforme declarou o Gene-
ral Araken de Oliveira. (Pág. 26)

Simonsen quer Eduardo Gomes UãO vê China envia Brasil recebe
maior expansão
imobiliária

O Ministro da Fazenda
vinculou ontem a expansão da
indústria imobiliária ao con-
sumo de massa, ao destacar o
elevado papel empregador
desse setor sobre a economia,
declarando que seu cresci-
mento é considerado prioritá-
rio pelo Governo.

Em uma reunião com em-
pfesários, de que participou
também o presidente do BNH,
Sr. Maurício Schulmann, foi
anunciado que o Governo está
estudando a política de terras
urbanas, e ainda esta semana
várias medidas serão tomadas
pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Social visando ao setor
hábítacibhal.

• Simonsen fez uma retrós-
pectiva da economia brasileira
durante este ano e traçou as
perspectivas paia 1975, quan-
do espera que o crescimento
econômico do país, em compa-
ração com os países europeus
e mesmo com os Estados Uni-
dos, seja algo de "espetacular".

O Ministro será homena-
geado amanhã — e não hoje,
como se noticiou — durante
um jantar, no Rio, promovido
por cerca de 50 entidades de
classe. Em sua reunião de on-
tem com os empresários da in-
dústria imobiliária, o Sr. Má-
rio Simonsen ouviu críticas e
queixas do setor, principal-
mente pela descontinuidade
nos planos federais de obras.
(Pág. 25 e editorial, pág. 6)

Voto em 1974
chegou a valer
até Ci $ 2 mil

Ao mesmo tempo ém que ai-
guns deputados conseguiam obter
quase 10 votos por cruzeiro
gasto na última campanha eleito-
ral, houve pelo menos um que
pode ter tido despesas médias de
CrS 2 mil para cada voto obtido.
Em Estados como Pernambuco,
Bahia e Estado do Rio, assegura-
se que foi a eleição mais cara da
história. ;

Mas os candidatos em geraldestacam o fato de ter sido possí-vel, com o novo sistema de pro-
paganda gratuita pela televisão e
rádio, a eleição de alguns com um
mínimo de gastos. Os otimistas
chegam mesmo a declarar morta
a figura do antigo coronel e a sau-
dar com entusiasmo um certo de-
cliniò-na influência do,poder eco-
nômico nas eleições. (Página 4)

conflito de gerações
O Brigadeiro Eduardo Go-

mes afirmou ontem, em seu pri-
meiro pronunciamento em dois
anos, que não existe conflito de gc-
rações, c sentiu em sua escolha pa-
ia patrono dos formandos da Aca-
demia da Foiça Aérea, "a acerta-
da compreensão e o entendimento
entre os moços e os mais velhos".

Falando diante do Presidente
da República, o Brigadeiro Clóvis
Pavan. comandante da AFA, dis-
sc que o exemplo do Brigadeiro
Eduardo Gomes "servirá dc guia
para a defesa intransigente da fi-
Iosofia dc vida que o nosso povo
escolheu como um dos seus ob-
jetivos nacionais permanentes".

Egito ameaça
abandonar tese
dos americanos

O Presidente egípcio Anwar
Sadat advertiu ontem que a situa-
ção no Oriente Médio permanece
como "uma bomba prestes a ex-
plodir", mas afirmou que a força
não é solução para o conflito ára-
be-israelense. Se as negociações
bilaterais propostas pelos ÉUA

- não funcionarem — ameaçou — o
Egito adotará a teoria soviética e
irá à Conferência de Genebra.

Segundo a revista norte-ame-
ricana Aviation Week, os países
do Oriente Médio vão investir 2
bilhões de dólares (CrS 14 bilhões
600 milhões) na compra de aviões
de transporte dos EUA. Diz a re-
vista que esses países já assinaram
ou estão negociando com fábricas
norte-americanas contratos no va-
lor de 500 milhões de dólares (Cri
3 bilhões 650 milhões. (Pág. 3)

Na Escola Superior dc Gucr-
ra, cujo curso foi encerrado on-
tem, o General Walter de Meneses
Pais afirmou que "cada vez mais
sabemos o que queremos, estudau-
do o presente que nos cerca, pers-
cintando o futuro, vamos traçai.-
do os rumos dc nossa viagem".

Depois de dizer que a finali-
dade básica da Escola Superior dc
Guerra c a segurança, o General
Walter Meneses Pais afirmou que"tentamos encontrar, com cuida-
do e critério, a segurança indis-
pcnsávcl à felicidade de nossa gen-
te, na busca incessante em meio
do vendaval de paixões que existe
no mundo dc hoje". (Página 3)

Governo aplica
meio bilhão no
Estado do Rio

Um investimento de CrS 500
milhões será aplicado no Estado
do Rio, nos quatro anos da ad-
ministração Faria Lima, segun-
do determina o Programa Espe-
ciai do Norte Fluminense, a ser
assinado hoje pelo Presidente
Ernesto Geisel, no Palácio das
Laranjeiras. O investimento du-
plicará a produção de açúcar da
região.

O Presidente Ernesto Geisel
viajará a Resende, pela manhã,
a fim de assistir, na Academia
Militar das Agulhas Negras, à so-
lenidade de declaração dos novos
aspirantes a oficial, que começa-
rá às 3 horas. Às 18 horas, o Pre-
sidente da República compà-
recerá à diplomação da Esco-
Ia de'Guerra Naval. (Página 3)

Papa pede obediência
contra desintegração

Os sintomas de desintegra-
ção que imperam na Igreja Ca-
tólica devem ser eliminados du-
rante o Ano Santo mediante uma
renovada obediência à suprema-
cia papal e a reconciliação, afir-
mou o Papa Paulo VI em mensa-
gem apostólica ontem divulgada.
No documento, o Papa observa
que a crescente divisão "introdu-
ziu na comunidade eclesiástica as
sementes da desintegração."

Em sua mensagem — que
ressalta a importância do Ano
Santo de 1975, a ser aberto na
véspera do Natal — Paulo VI de-
clara que "os«promotores e víti-
mas" do processo de desintegra-
ção "questionam, o dever de obe-
diência à autoridade do Papa",
advertindo que "enquanto ocupar-

mos esta sede, enquanto a presi-
dir mos, teremos autoridade e po-
der, embora sejamos indignos
disto."

O tema básico da mensagem
foi a Reconciliação Dentro da
Igreja e baseada nela e na "con-
versão a Deus e na renovação in-
terior do homem" o Papa mani-
festou sua esperança de que pos-
sam ser superadas "as rupturas e
distensões que sofrem hoje a hu-
manidade e mesmo a comunidade
eclesiástica."

Em documento, destinado à
Comissão Teológica Internacional
do Vaticano, deplorou a. desobe-
diência aos preceitos da Igreja re-
lacionados ao controle da natali-
dade, ao aborto, ao divórcio é à
eutanásía, qualificados de "gran-
des problemas morais." (Pág. 13)

primeira turma
da Embaixada

Brasília (Sucursal i — Sob a che-
fia do Diplomata Wang Pen-Tso, que
vai funcionar como Encarregado de
Negócios no Brasil até a designação
do Embaixador por Pequim, chegará
amanhã a Brasília o primeiro grupo
de funcionários da Embaixada da
China, incumbido de providenciar a
instalação definitiva da representa-
ção chinesa na Capital.

O grupo chinês, vindo de Paris,
fará uma escala no Rio às 6 horas,
embarcando num vôo da ponte-aé-
rea, que chegará a Brasília às 9h45m.
Com Wang Pen-Tso chegarão outros
12. funcionários — todos homens —
incluindo, possivelmente, alguns que
integraram em julho passado a mis-
são qiie restabeleceu as relações di-
plomátícas entre a China e o Brasil.

Kissinger
cm janeiro

Washington (UPI-JBI — O Se-
cretàrio de Estado Henry Kissinger
provavelmente viajará ao Brasil, Ar-
gentina e Peru no próximo mês, se-
gundo informou ontem um funciona-
rio do Governo. É a primeira confir-
mação oficial do anúncio feito nesse
sentido pelo Chanceler brasileiro
Azeredo da Silveira em setembro.

A viagem do Secretário de Esta-
do seria a primeira de Henry Kissiri-
ger por essa região da América Lati-
ria desde que passou a integrar o Go-
verno, em 1969. Diplomatas latino-
z_a «iun anb uiciopisuoo s_u_Di.iau.i-
no Sul do continente, ele poderá visi-
tar também a Venezuela e a Colômbia.

Ford e Giscard adotam
posição conciliatória

Os Presidentes Gerald Fcrd e
Giscard d'Estaing encerraram on-
tem sua reunião de cúpula de três
dias na Martinica acertando uma
posição conciliatória sobre a quês-
tão da energia: concordaram com
uma reunião de exportadores e
importadores de petróleo, como
defendia Paris, mas também com
a realização de consultas entre
consumidores, d e f e n d ida pelos
EUA.

No que se refere a emprego e
comércio, Ford e Giscard resolve-
ram que seus paises, assim como
as nações do MCE, "devem ado-
tar políticas econômicas consis-
tentes, a fim de que sejam efeti-
vas para evitar desemprego en-
quanto se luta contra a inflação".

Henry Kissinger elogiou o es-
pírito de cooperação obtido na

Martinica. Em comunicado con-
junto divulgado ao fim do encon-
tro, os dois Chefes de Estado es-
tabeleceram também que cada
Governo poderá avaliar suas re-
servas de ouro de acordo com os
preços do mercado, sem seguir
mais paridades fixas.

O acordo sobre liberação de
reservas-ouro dos Bancos Cen-
trais determinou ontem movi-
mentos especulativos nos mer-
cados de ouro e flutuações nas
taxas de cambio das principais
moedas. Em Bruxelas, infor-
mòu-se que as cotações do ouro
ultrapassaram os níveis das
últimas semanas — 180 dólares
a onça — devido à versão de
que qualquer quantidade a ser
posta no mercado será adquiri-
da pelos países árabes. (Pág. 9)

Martinica/Radiofoto UPI
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Ford despediu-se no aeroporto de seu colega Giscard d"Es-
taing após a reunião de cúpula de dois dias na Martinica

A BABA' - Exp-ri.nti am bebi
com carteira de saúda e refe-
rêneiai, Pago CrJ 800,00. Av, ,Copacabana, 583/ 804.

ATENÇÃO DOMESTICAS: Temo!
ótimos emprcrios p/ lodo ser-
viço, cor. babá, etc. bons sal.
R. Catete, 310 s/ 511. T.
-05-0601.

AGENCIA ALEMÃ' D. OIGA -
Tom cozinheiras forno forjÃo,
copeiras, babás ósco|h..dÍs_lmas
poi D. Olgfl. 235-1024 e
235-1022 há 5 anos na sede
própria. Av. Copa, 534 ap. 402.

AGENCIA EMP. M-RCUMO.
256-3405 - 235-3667 oferece
ótimas coz. cop. arr. babás,
mot, diaristas. Doe. que ficam
arqul,

ARRUMADEIRA -~ Precisa-se"77
prática de mais de 1 ano de
cosa p/ residência de alio tra-
tamento. Exige-se refs. Paga-se
bem. R. Visconde dc Albuquor.
que, 29/901. Leblon.

A COPEIRA ÕOO.xp/:; arrumar
também p/ ) sonhorít de fino
tríito folgas semanais c/ refs
c does. Av. Copa 788/ 303.

A UNIÃO CRISTA - Atende
hoje pedidos de domésticas c/
doe. ref. rigorosa seleção e ta-
xa minima. Tel.: 231-0503.

ATENÇÃO DOMESTICAS -"Vr.
rihatti escolher s/emprego c/
salários atualizados colocação
imediata Av. Copa 610 s/loja
205.

AÇÀÓ" MISSIONÁRIA DO BEM
além da emptegadas domósti*
cat cm geral * babás, oferece
onfermeiras e acompanhantes
para pessoas idosas « enfer*
mas. Tels. 236-1891 • 255-8516.

A EOUIPE MAID 255-8449 apre-
• senta com ref. does. coz. ba-

bás, arrum. cop. motor. etc.
Av. Copa., 605. Seleção Empre-
goelas Domést.

A MISSÃO SOCIAL oferece óii-
mas cozinheiras, arrum.' de
f.onfiançi. com doe. e ótimas
roleròncias. Tels.: 252.4431 c
252-9915.

A AGENCIA RIÃCHÜEIO - Qu«
desde 1934 vem servindo ACB
oferece copa., arrum. bahás,
coi., e diaristas a partir de 300.
231-3191 i 224-7485.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
cisa-se para ca.a de fino trato.
Exige-se referencias. Tratar à
Rua Paissandu, 294.

AG7 FRANCESA VOGUE"'-" 25
onos de tradição internacional
e a mais modnrna do Bra_il
oferece domésticas honejta-

mente selecionadas. tel.
256-5559.

ASSOC. CATÓLICA CRtSTUR -
dirigida p/ 0ii|lt<> sociais oferc-
ce excelentes domésticas c/ ho-
nesta e rigorosa seleção, Alen-
do imediato. Tel. 252-7440.

AGENCIA RIZZO - Ofrc. coz.
banqueteiras copeiros(as) arrd.
portg. salgadlnhos ccias de
Nalal. Podendo viajar, fach, e
diaristas tel. 252-5644.

ATENÇÃO - Emp. coz. banque.
forno e fogão copeiros(as). Te-
mos ótimos pedidos p/ festas.
Rua Joaqum Silva n9 11 sal.
307 D. Adólia.

ATENÇÃO Doméslicaa a Calclc
Center precisa urgente cozir,-
babas arrum cop acomp faxin
Di.ristas etc. Rua do Catete
347 sala 545 tel. 285-0264.

ARRUMADEIRA a ACOM-
PANHANTE senhora precisa dor-
me emprego Rua Carting, 21
fone. 227-0565 - Trabalha até
as lPjioras.

AGENCIA NOVO RIO - .
723-0405, oferece ótimas co-
linheh.n, cop. arrum. babás
¦ t.iiir. Todas c/ doe. raf. t
garantia.

AGENCIA SIMPÁTICA -,. . .' 222-3660, dispõe daquela co-
linheira, limpa, amiga, raspon*
sável • atenciosa com os pa*
trões, Temos também babás.

A MAE POBRE - Dispõe de co-
peira, arrumadeira, babá e
acompanhante, todas documen-
tsdas c com referencias minimos
dej ano. Tel. 264-0935.

ÀÒENCÍÀ~'PIÁNTÃ0 
"DOMESTI-

CO ofer. boas babás, cop. ar-
ru. coz. simples, forno fogão
(ax. dlar. c/ doe. lei. 236-4393
e 236-3161.

AGENCIA STA. iMONICA -Ofe-
rece p/ casa fino trato, babás
c/noções enferm. boas coz. f/
fogão, cops. gvtas. Todas, mais
de I ano de ref. Tel. 252-1946.

ACOMPANHANTE - Precisa-se
p/ senhora idosa. Refs. dormir
no emprego. R. Dias da Rocha
25 apto. 701 - Copacabana.
Subir pelo elevador social,

BABA' — Preciso-se para cuidar
de menino de 5 anos. Exige-se
idade superior a 30 anos e re-
fcrênciiis. Paga-se bem. Ru»
Prudente do Moraes, 381 apto.
101.

COZINHEIRA1 triv. 
"variado 

pg.
700, p/cozinhar o arrumar p/
casal s/ filhos folgas a com-
binar. Av. Copa. 788/ 303.

Jlf
Y':^-^.'«-'V u<;'
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Santiago muda Ministro
_________ D0 BRASIL D Torça-fofra, 17/12/7. I) 1.» Ca.derno

Santiago do Chile c Bogo-,
tá (UPI-AFP-JB) — O chefe
da Junta Militar chilena,
General Augusto Pinochet,
tomou ontem juramento do
General H orna ri Bcjarcs,
como novo Ministro da Se-
cretarla-Geral do Governo,
em substituição ao Coronel
Pedro Weing, designado
chefe da missão militar do
Chile na Espanha.

A designação dc Embai-
xadores entre Colômbia e
Chile, cujas relações dlplo-
mátlcas estão deterioradas
desde maio último, parece
praticamente decidida, mas
a Chancelaria colombiana c
a representação chilena em
Bogotá se negaram a con-
firmar as nomeações.

O novo Embaixador co-
lombiano cm Santiago seria
José Maria de Gúzman e o

representante chileno em
Bogotá Alcjandro Jar ti,
segundo informações d o
jornal El Ttempo.

As relações entre os dol.s
países estiveram a ponto dn
serem rompidas om elecor-
renda de um impasse surgi-
do no princípio drsle ano
pela situação dc um grupo
de asilados chilenos na Em-
baixada colombiana na Ca-
pitai do Chile.

Jornais da Bolívia criticam
ação do Chile em Ayacucho

EUROPA
É REALMENTE COM

abreu
EUROPA HOJE 36 DIAS - 10 PAlSES
Portugal - Espanha - França - Itália - Áustria
Suíça — Alemanha — Holanda — Bélgica — Inglaterra.
Início em Lisboa. Partidas: Dezembro 30
1975 - Janeiro: 23 e 30 - Fevereiro: 27

EUROPA MARAVILHOSA 36 DIAS - 10 PAlSES
Portugal — Espanha - França — Itália - Áustria — Suíça —
Alemanha — Holanda — Bélgica — Inglaterra. Início em
Lisboa. Partidas: Dezembro 30 - 1975 Janeiro: 02, 06, 09,
16, 23 c 30. - Fevereiro: 06 e 13 - Março: 06, 13 e 27

UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR 1-10 PAlSES
Portugal - Espanha — França - Inglaterra - Bélgica -
Holanda — Suíça — Alemanha — Áustria — Itália.
AVIÃO: Janeiro 02
NAVIO AUGUSTUS: Janeiro 11

UNIVERSITÁRIOS NA EUROPA - TOUR II - 10 PAlSES
Itália - Áustria — Suiça - Alemanha - Holanda - Bélgica
— Inglaterra — França — Espanha — Portugal.
NAVIO AUGUSTUS: Janeiro 1 1
AVIÃO: Janeiro 28

CIRCUITO CORTINA - 10 PAlSES
Portugal — Espanha — França — Inglaterra — Bélgica —
Holanda — Suíça — Alemanha — Áustria — Itália.
NAVIO AUGUSTUS: Janeiro 11
AVIÃO: Janeiro 21

..¦l'Ârj;^ftfr"deV.

A partir de

US $ 810,

A;,'partir, de ;

US $861;

A partir de

US $ 861,

-..^..Vj-parlir de.<.-

US$962,
APROVEITE OS PREÇOS TERRESTRES DE BAIXA ESTAÇÃO E

TAMBÉM AS PASSAGENS COM DESCONTO (TARIFA DE EXCURSÃO)
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM

ABREUTUR S.A.
Rio da Jint.ro Ru. M.xko, 11A - lon - t»l 3372300

Emb.ttur 160 lOD 6» --Cíl. "

Joio, 6« - loja - Tal» 35-3176 - 3-1-7823 - 36-410]
35-Í55J - 36-8303 a 34_!« • ,
Smb,_lu, 13? (SP 67) - "C»t. ¦*'*".

Maoísta Trancos
acusa esquerdas
Paris (AFI'-.IB) — I'artc do tli-

nhoiro recolhido na limopa para a
resistência chilena está sondo rou-
batia, denunciou ontem o escritor
francês, de tendência inaoista,
Jcan-Edcr Hallicr, que também cri-'
tica os Partidos Comunistas, "tão
corrompidos que eu me pergunto
por que não pedem instruções di-
retamente a Washington."

Hallicr, dc 38 anos, empenha-sc
atualmente numa violenta polêmica
com setores da esquerda francesa,
depois da publicação dc seu livro
Chagrin d'Amour — terceiro lugar
no Prêmio Goncourt — no qual ata-
ca os teóricos e os movimentos da
esquerda não maoista. Atualmente,
cie se identifica com o Partido So-
cialista Unificado (PSU).

Km seu livro, cm que mistura
ficção c realidade, ele faz um rela-
to dc suas visitas ao Brasil, Bolívia,
Argentina, Peru e Chile, entre dc-
zembro do ano passado c julho des-
le ano.

Ainda sobre o Chile, diz que "a
burguesia esquerdista da Unidade
Popular fugiu para a Europa depois
do golpe militar c deixou o povoabandonado c enganado", c que "os
esquerdistas- chilenos quando viram
chegar o golpe procuraram princi-
palmente enterrar o machado dc
guerra o mais profundamente pos-sivcl."

_« Paz e Santiago (ANSA-AP-
JB) — a Imprensa boliviana
acusou ontem o Chile de "dcsvlr-
tuar os bons propósitos que afirma
ter sobre o problema da mecliter-
rancldaclc da Bolivia, ao manobrar
descaradamente para evitar que a
declaração dc Ayacucho mencio-
nasse o termo "saída para o mar".

Em Santiago, o jornal La Pa-
Iria reproduziu em editorial a car-
ta do cx-Presidcnte boliviano Vic-
tor Paz Estcnssoro, para quem o
problema de um porto não figura
entre os cie primeira ordem, scrvln-
do apenas para desviar a opinião
pública das verdadeiras causas da
estagnação da Bolivia.
ESTACA ZERO

Os comentaristas de rádio de
La Paz afirmaram que o fato dc a
declaração de Ayacucho, assina-
da no dia 9 pelos paises san marti-
nianos e bolivarianos reunidos cm
Lima, não mencionar o termo "sai-
da para o mar" provocou não so-
mente estranheza mas indignação
na opinião pública.

Acrescentaram que não foi cs-
ta a primeira vez que o Chile "ma-
nobrou descaradamente", embora
a atitude solidária dos países ame-
ricanos e até mesmo a posição apa-

rentemonte compreensiva do Chile"tivessem despertado esperanças
sobre um entendimento positivo".

Depois de analisar as mais re-
centes declarações do C-overno chi-
leno, entre cias a do Chanceler Pa-
tricio Carvajal de que "para chegar
a um entendimento construtivo
nós estamos dispostos a negociar,
mas nada podemos informar por-
que não sabemos o que a Bolívia•vai pedir", o matutino Presencia
afirmou que a situação continua
na mesma, em nada se avançou c
resultam prematuras c ate perigo-
samente otimistas quaisquer apre-
ciações dc que o Chile se mostra
mais aberto que nunca.

Presencia ressaltou que, com a
exceção do Chile, todos os países
presentes em Lima entenderam cia-
ramente que ao mencionar a medi-
terraneidade da Bolivia, tinha-se
como mira seu acesso ao mar atra-
vés dc um porto próprio. "Ante o
malabarismo da Chancelaria chi-
lona — acrescentou — não cabe
.senão voltar a uma posição realis-
ta, embora a declaração de Aya-
encho continue sendo o que é: um
reconhecimento americano ao dra-
ma da Bolivia".

Brigadeiro da Argentina
garante apoio a M. Esteia

Buenos Aires ÍANSA-AFP-UPI-
JB) — "A única forma de defender
o processo institucional é a que cs-
tabelece a Constituição e a lei c
nós a estamos cumprindo", afirmou
ontem em Córdoba o Comandanle
da Aeronáutica. Brigadeiro Héctor
Fautario, em suas primeiras decla-
rações sobre a situação argentina.

Várias pessoas detidas em vir-
tude do estado de sitio poderão ser
libertadas nas festas dc Natal, se-
gundo anunciou ontem o jornal
Clarin. Ao mesmo tempo, parentesde alguns detentos denunciaram
que cerca de 200 pessoas foram
transferidas da prisão de Viíla De-
voto, cm Buenos Aires, para a dc
Rawson, no Sul do pais.

Dois jovens dirigentes do Par-
tido Comunista reapareceram on-
tí-n, apresentando sinais de agres-
sao. Rubens de Diego, de 31 anos,
e Raul Beitelmager, de 27, estavam
desaparecidos desde sexta-feira.

"Foram agredidos e nas próxV-mas horas ciaremos provas desse
tratamento ultrajante", disse um
dirigente do PC. A policia negou
que tivesse detido os dois militan-
tes comunistas.

Neste fim de semana, seis pes-soas desapareceram e três corpos
foram encontrados nos arredores dcBuenos, Aires. Ontem a policiaidentificou dois deles: Miguel Am-
gel Dufano, de 23 anos, c Jorge

Fischer, dc 25, ambos operários dc
esquerda.

Em Bahia Blanca, a 700 quilo-metros dc Buenos Aires, o Coman-
dante do Exército, General Lean-
dro Anaya, expressou seu otimismo
quanto ao fim da atividade gucr-rilheira na Argentina e afirmou
que "as Forças Armadas estão aserviço do Governo para o bem-es-
tar do povo."

O Brigadeiro Fautario, poucoantes, afirmara que "foram dados
passos muito importantes na luta
contra a subversão, sobretudo emCórdoba, onde realmente existe
tranqüilidade tanto cm nossas
guàrníções como na própria popu-lação."

Grupo da OEA
alicia sistema
dc votação

Washington (AP-JBi —
Por 17 votos a zero, absten-
çoes do Brasil, Bolivia e Pa-
ràgüai c ausência do Peru
c Panamá, a subcomissão
do grupo encarregado da
reforma do sistema intera-
mericano concordou ontem '"'
cm introduzir uma série dn
alterações no Pacto do Rio
de Janeiro, incluindo a sim-
plilicação do processo para
a revogação de sanções.

A proposta, que será lo-
vada ainda à Comissão c
•só em seguida à A.s-
sembléia-geral cia Orga-
nizacão dos Estados Ame-
ricanos (OEA), recomenda
que as sanções possam ser
revogadas mediante apro-
vaçáo por maioria simples,
ao invés dc dois terços dos
•signatários cio Pacto, con-
forme exige o texto atual.

POSIÇÕES

O Embaixador paname-nho, Nader Pit-ty Velazquez,
disse que seu pais não pre-tendia "colaborar n o re-
mencio de um Pacto que, na
realidade, necessita é de
profunda reformulação con-
ceitual." Seu colega perua-no, Luis afirmou — Alvará-
do que estava disposto a cn- :'
dossar algumas das propôs-
tas, mas que rejeitava o no-
vo texto na sua totalidade. «

O Embaixador chileno
Manuel Trucco, apoiado pc-Io colega uruguaio Mateo
Marques, assinalou quevotava, entendendo que o
texto ainda poderia ser
depurado, pois o processode reforma não estava esgo-
tado. O delegado brasileiro
Celso Luis Nunes Amorim
defendeu outra posição, res-
saltando que a votação de
ontem não era definitiva e
que por isso seu pais se abs-
tinha.

Caso a alteração seja
aprovada, o número de
votos necessários para a
suspensão de sanções con-
tra determinado país seria
de 11, um a menos dos que
se manifestaram, no mês
passado, a favor da revoga-
ção das sanções impostas '*
ao Primeiro-Ministro Fidel
Castro.

EmJUJi A.Jchj»màitti.[is fHOO"

se você tem
hora para chegar
veja aqui
a hora certa de sak
Recorte e guarde os novos horários do Jatáo.

Do Rio
diariamente para:

SÃO PAULO 8,00 9,00* 9,55 11,45 13,20 16,30 17,30** 19,20

CURITIBA 9,55* 13,20** 16,30

FLORIANÓPOLIS 13,20' 8,00**

* exceto sábados e domingos,
conexão para Londrina"somonla aos sábados

•somante aos domingos" exceto domingos
•exceto domingos"via Porto Alegre

PORTO ALEGRE 8,00 13,20* 16,30 •exceto domingos

BRASÍLIA 12,30* 17,30** 19,30

BELÉM 16,15 19,30'

•exceto sábados e domingos••exceto sábados,
via Bolo Horizonte

•exceto sábados
MANAUS 19,30* •2.as, 4.as, 6.as e domingos

SALVADOR 11,05 14,15 16,15

ILHÉUS 1Í.05

ARACAJU 14,15

MACEIÓ 14,15

RECIFE 14,15 16,15

FORTALEZA 16,15

SÃO LUÍS 16,15

VITÓRIA 9,15* 10,50** 16,40

BELO HORIZONTE 17,30'

•exceto sábados e domlngoi** somente aos sábados

•oxcelo sábados

t ^^___-___-___________i

Super Jet 500

Supor Jel 727

TRANS^BRãSIL
f\v*Pensa em você

i»flM um
Vulcatex-Milacron-Camurça

Wallclad-Pared Plastic-Formipiso
á Gortinas-Armários-Divisórias

. PRAÇA DEMÉTRIO RIBEIRO,-.? .Esq. Princesa Isabel)

255-2518 235-4664 256-6476

' ;<f"S»»»«-fci";íi»-_e_n'_/A
<EXPOSIÇÃO_-, VENDAS
ÂjMA FREI;CANECA,.99
<232^$Í2&4 1077

VENDEDORES A tiOMlCUJO

RIO

Guanabara.
Temperatura média

neste verão:
32 graus à sombra.

^tr^,t^i,,x:!SMsm&^vatri^'«-««.r-*^-^*»*--«-»-*„*-%,y. SJ,,jj

Temperatura média
ambiente, com os Condicionadores

de Ar Philco: 22 graus*

fl o

Onze modelos com capacidades de
2.500 a 7.000 kcal/h (10 a 28 mil BTU)
comprovadas pelo I.P.T. (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas).

Um modelo para cada ambiente.

Os Conclicionailoros dc Ar Philco
oferecem a certeza de unia temperatura sempre
agradável, mesmo nos dias mais sufocantes.

A instalação é feila sob controle dos
revendedores Philco, por firmas especializadas,
credenciadas c supervisionadas pela Philco.

E a assistência técnica Philco está sempre
perto de você, cm lodo o Brasil.

Mas não deixe para amanhã a compra do
seu Condicionador dc Ar Philco.

A tcm|_ratura pode subir mais ainda.

*u

Painéis frontais decorativos, com
controles embutidos.

Compressor importado que trabalha
em silêncio.

Proteção contra a corrosão, mesmo a
beira-mar.

1 ;iltro especial, microcelular, que
detém as impurezas do ar.

* Os Condicionadores dc Ar Philco são
projetados para manter um diferencial de 7 a 10
graus entre as temperaturas interna e externa,
observadas as normas técnicas dc levantamento
de carga térmica c instalação.
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E. dó Rio
fera iM/fis
meio bilhão

Sorá assinado hoje peloPresidente Ernesto Geisel,
no Palácio Laranjeiras, o
Programa Especial do Norte
Pluminen.se, que envolvera,
segundo o Ministro Rangel
Reis, um Investimento dcCrS 500 milhões a serem
aplicados durante os quatroanos da administração do
futuro Governador Faria
Lima.

De manhã, o Presidente
da República Irá a Rezende,
para assistir, na Academia
Militar das Agulhas Negras,
à solenidade cie declaração
do aspirantes a oficial, quecomeça às 8 horas, o Presi-
dento comparecerá à sole-
nidade de diplomarão da
Escola dc Guerra Naval.

IRRIGAÇÃO

Na solenidade de assina-
tura do Programa do Norte
Fluminense, estarão presen-tes o futuro Governador
Faria Lima, os Ministros
Reis Velloso, Alysson Pauli-
rielli, Shigeaki Ueki, Rangel
Heis, Severo Gomes, e os
Governadores Chagas Frei-
tas e Raimundo Padilha,
além de 14 prefeitos da re-
gião beneficiada e dos pre-
sidentes da Petrobrás, Ge-
neral Arakcn de Oliveira, e
do Instituto do Açúcar e do
Álcool, General Álvaro Ta-
vares Carmo.

O Ministro do Interior
Sc. Maurício Rangel Reis,
disse ontem, referindo-se ao
Programa Especial do Norte
Fluminense, que "o Presi-
dente aprovou o primeiro
programa elaborado em
apoio ao novo Estado, quevisa uma base agrícola se-
fiura e a descentralização
econômica necessária com a
descoberta do petróleo de
Campos."

— O programa — disse o
Ministro — começa com a
irrigação de três bacias: a
de Goitacazes — que passa-rá a produzir de 12 milhões
dc sacas de cana de açúcar
a 25 milhões, numa área em
que serão irrigados 260 mil
hectares — a de Macaé e a
do Vale do Rio São João.

Faria Lima
se reúne com
prefeitos

Niterói (Sucursalv — o
futuro Governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, Almi-
rante Faria Lima, reuniu-se
ontem durante duas horas
com os prefeitos de Angra
dos Reis, Parati, Mangai-ati-
ba e Rio Claro, recebendo
estudos suscintos e objeti-
vos sobre cada município,
onde a educação, saúde,
abastecimento de água e
energia são considerados os
principais problemas.

O futuro Governador che-
gou a Angra dos Reis às
9h 30m, descendo no Aero-
porto Municipal de Jatuiba,
dirigindo-se para a sede da
Prefeitura, onde foi realiza-
da a reunião. Angra dos
Reis será transformada em
pólo de atração desta mi-
crorregião do Sul fluminen-
se, conforme ficou definido
no encontro, realizado a
portas fechadas c que du-
rou de lOh às 12h.

FORMALIDADE

Ao contrário do seu pri-
meiro contato com o inte-
rior fluminense, quando es-
teve reunido com 14 Prefei-
tos do Norte fluminense há
15 dias, o Almirante Faria
Lima cumpriu no seu pro-
grama as normas protocola-
res. Após a reunião, presi-
diu o lançamento de um
navio no estaleiro Verolme,
onde almoçou, regressando
à Guanabara às 14h 30m.

Os Prefeitos dós quatro
Municípios, Srs. Jair Tos-
cano "de Brito (Angra dos
Reis), Cid Magalhães (Rio
Claro), Cândido José dá'
Costa Jorge (Mangaratiba)
c Edson Didimo Lacerda
(Parati), mantiveram uma
primeira reunião antes da
chegada do Almirante Fa-
ria Lima, quando definiram
os itens que iriam abordar
nos documentos isolados e
os principais problemas
conjuntos enfrentados na
Costa Verde (como é conhe-
cida a microregião.

Como das vezes ante-
riores, o futuro Governador
limitou-se a ouvir as expli-
cações dos Prefeitos, formu-
lando poucas perguntas. No
local da reunião só foi per-
mitida a presença do Co-
mandante Baltazar da Sil-
veira e outros dois assesso-
res do Almirante Faria Li-
ma, que ficaram encarrega-
dos das anotações, registra-
das durante todo o encon-
tro.

Meneses Pais afirma na ESG que
com democracia o Brasil vencerá

POLÍTICA E GOVERNO

"A cada dia se afirma a cons-
ciência nacional e se revigora a
personalidade brasileira; melhor
conhecemos nossos próprios senti-
mentos e mais compreendemos o
nosso dever. Cada vez mais sabe-
mos o que queremos, estudando o
presente que nos cerca, perserutan-do o futuro, vamos traçando os ru-
mos de nossa viagem. Firmados na
filosofia democrática dc vida, sa-
beremos vencer."

Esta declaração foi feita on-
tem pelo General Walter Meneses
Pais, durante a solenidade de en-
cerramento do Curso da Escola Su-
perior de Guerra, à qual estiveram
presentes o Presidente Ernesto Gei-
•sei, o Vice-Presidente Adalberto
Pereira dos Santos, o Governador•Chagas Freitas e os Ministros Ara-
ripe Macedo, Azevedo Henning,
Azeredo da Silveira, Armando Fal-
cão, Mário Henrique Simonsen, Hu-
go Abreu, Rangel Reis, Nascimento
Silva e Reis Veloso.

Finalirlatlc básica

Disse o General Walter Mene-
ses íals que "jamais esquecemos a
finalidade básica desta Escola: a
.segurança. Foi ela que motivou o.s
nossos estudos e dominou o nosso
pensamento. Mergulhamos no de-
senvolvimento para bem conhecer
as necessidades de segurança. Ima-
ginamos e procuramos pesquisar
novas técnicas para melhor garan-
tir o processo e inclusive para ga-rantir a ordem em nossa vida. a
segurança de nosso patrimônio. To-
mamos o pulso dos homens e pers-

crutando-lhes a.s almas para me-
lhor senti-los c para verificarmos o1 interesse maior de tudo, o compo-
nente mais delicado e essencial no
trabalho e a razão de ser de tanto
esforço e dedicação: o homem".

— Tentamos encontrar, com
cuidado e critério — disse — a se-
gurançà indispensável à relicidade
de nossa gente, em busca lncessan-
te em meio do vcndaval dc paixões
do mundo de hoje, navegando
tranqüilamente entre as episódicas
vagas de incontidos arroubos ou
nas calniarlas dc desanimo mo-
mentanco. E buscamos sempre o
perfil de equilíbrio, o ritmo seguro
que nos levasse, passo a passo, ao
aperfeiçoamento de nossa vida de
cidadãos livres c orgulhosos du nos-
sa cidadania, para alcançarmos o
equilíbrio social, com liberdade,
responsabilidade e dignidade, num
estágio superior de desenvolvimen-
to em que os brasileiros possam ter
a segurança do conforto, da assis-
tência, da solidariedade e da paz,num ambiente sadio e natural, de
ar puro e águas límpidas, solo fér-
til e dadivoso.

— Bem sabemos — concluiu —
quão árdua é a tarefa de conduzir
as sociedades ao perfeito equilíbrio
social. Bem conhecemos sua luta,
Sr. Presidente. Nós bem a sentimos.
Mas dai decorre o entusiasmo de
vencer o desafio, cada passo àfrente, maior complexidade no des-
bravar. Mas, por outro lado. esse
passo nes arma de melhores recur-
sos para dominar a.s futuras difi-
culdades. Firmeza c determinação,
graças aos céus, não nos faltam.

Falando em nome dos estagia-

rios, o Juiz Luis Cláudio Viana de
Lima disso que "exemplo de inca-
pacldadc de atender aos reclamos
dc nosso povo e de nossa gente, dc
nossa indolc e de nossa conjunta-
ra, são as freqüentes referências à
liberdade de outros povos, com ou-
tra cultura, outra história, outras
Instituições. Sim, certamente há dr
haver liberdade, c nem a outro ob-
jetivo se visa como resultado do
segurança e do desenvolvimento
Seja pelo poder da subversão, sejí
Pela atenção devida ã organização
da liberdade para o bem comum, o
mundo moderno Impõe novas cau-
telas, que a.s tradicionais já não se
revelam bastante".

— A lição da vida politica dos
povos — disse — é a de que o pre-
ço da liberdade é algo mais do quea eterna vigilância: é a sua segu-
rança. A segurança das liberdades
para que não as suprimam, nãobem os governantes tradicionais,
dc estilo clássico, mas as minorias
ativas, que falam cm seu nome pa-ra eliminá-las.

"Uonoris Causa"

A turma de estagiários da ESG— 70 civis c 07 militares — deno-
minada Jubileu dc Prata, entregou
diplomas Honorís Causa do seucurso superior aos Ministros Aze-
redo da Silveira e Mário Henrique
Simonsen, ao professor Miguel Rea-
le e ao Almirante Paulo de Castro
Moreira da Silva, em agradecimen-
to pelos serviços prestados ao esta-
belecimento.

ECEME encerra ano letivo
O Presidente Ernesto Gelse)

também compareceu ontem à tar-
de às solenidades de encerramento
do ano letivo da Escola de Coman-
do c Estado-Maior do Exército
(ECEMEi que contou com a presen-
ça dos Ministros do Exército, Ge-
neral Silvio Frota, da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Joelmir de Araripe
Macedo, da Marinha, Almirante
Azevedo Henning, e do Governador
Chagas Freitas.

Falando aos diplomandos da
64a. turma formada pela ECEME, o
Comandante da Escola, General
Alzir Benjamin Chaloub, destacou
que "se multiplicam as ameaças à
sobrevivência das nações e ao seu
estilo de vida, na medida em que
o produto bruto mundial se apro-
xima do quarto trilhão, bem como
a busca de minerais, água potável,
solo fértil, proteínas marinhas e,
mais recentemente, o combustível
para energia".

A solenidade
Com o auditório Duque de

xias tomado pelos formandos,
Ca-
:on-

vidados e autoridades civis e mili-
tares, o Presidente Ernesto Geisel,
às 10 horas, abriu as solenidades
tendo a seu lado, além dos três Mi-
nistrps militares e do Governador
Chagas Freitas, o General João Ba-
tista de Figueiredo, Chefe do SNI,
o Comandante do EMFA. General
Antônio Jorge Corrêa, o Chefe do
Gabinete Militar, General Hugo cie
Andrade Abreu, e o Comandante da
ECEME, General Alzir Benjamin
Chaloub.

O Comandante da Escola fez
um longo relato das atividades do
estabelecimento, destacando a con-
tribuição prestada pela Marinha e
Aeronáutica na formação dos ofi-
ciais. "Agora, frisou, que a ECEME
vive seu quarto período, o de auto-
afirmação, caracterizado por uma
doutrina brasileira adaptada ao
nosso ambiente geográfico, às nos-
sas necessidades especificas e pos-
sibilidades reais, as transformações
têm de ser muito rápidas. E' que a
explosão tecnológica produziu no
mundo uma evolução tão acelera-
da que fez a humanidade caminhar

cm direções multas vezes inespe-
radas que os meios c processos tor-
nam-sc rapidamente obsoletos".

Após o discurso do Comandan-
te da ECEME, foi feita a chamada
nominal dos 105 oficiais brasileiros
e 10 estrangeiros mm da Argenti-
na. Colômbia, Honduras, Itália. Pa-
raguai, Peru, Portugal e Venezue-
Ia, além dc dois dos Estados Uni-
dosi que receberam seus diplomas
das mãos de suas respectivas ma-
drinhas. Os oficiais estrangeiros
receberam, também, distintivos do
Estado-Maior do Exército do Brasil
entregues pelo Ministro Silvio Frota.

O Major Fernando Otávio Ta-
vares Ferreira, primeiro colocado
no curso, recebeu do Presidente Er-
nesto Geisel a medalha Marechal
Hermes pela sua aplicação. Além
dessa comenda, foi agraciado com
os prêmios República da Venezuela,
do Peru, da Argentina e dos Esta-
dos Unidos, entregues pelos adidos
militares dos Exércitos desses pai-ses. Do General Tasso Villar dc
Aquino, recebeu o prêmio Departa-
mento de Ensino e Pesquisa da
ECEME.

FAB forma aspirantes
São Paulo (Sucursal) — O Br}'-

gadeiro Clóvis Pavan afirmou on-
tem. durante a solenidade de for-
matura dos aspirantes da Força
Aérea, que "como ardoroso defen-
sor das instituições democráticas, o
Brigadeiro Eduardo Gomes (patro-
np da turma), seu exemplo servi-
rá de guia para a defesa intran-
sigente da filosofia de vida que onosso povo escolheu como um dos
objetivos nacionais permanentes."

Agradecendo a homenagem, a
que esteve presente oi Presidente
Ernesto Geisel, o Brigadeiro Eduar-
do Gomes disse que "esta distinção
que me está sendo conferida e queme é tão grata, eu a recebo no
sentido com que é feita na minha
pessoa em nome de meus compa-
nheires como uma ratificação de

conduta, ao comportamento, às lu-
tas e aos anseios de uma geração
que não teve juventude, pois foi to-
da ela vivida de armas nas mãos,
nos cárceres ou no exílio."

Lembrança!.

Em seu breve discurso, primeiro
pronunciamento público do Briga-
deiro Eduardo Gomes desde 1972,
quando foi homenageado pelo Con-
gresso pela passagem do 50.° ani-
versário dos 18 do Forte, o único
sobrevivente da revolta, de 1922 vol-
tou a lembrar- os nomes de seus co-
legas da primeira manifestação do
tenentismo.

Além de relacionar oficiais e

praças mortos na Avenida Atlanti-
ca no dia 25 de julho de 1922, quan-
do rebelaram-se no Forte de Copa-
cabana, o Brigadeiro encerrou seu
discurso com uma famosa frase de
Siqueira Campos, que estava ao seu
lado naquela rebelião e veio a mor-
rer anos depois, de uma crise de
angina enquanto nadava no rio da
Prata, tentando chegar ao Conti-
nente depois da queda do hidro-
avião em que viajava.

A longa referência do Brigadei-
ro ao ardor dos jovens rememorou
a época em que, como tenente, lu-
tava contra a República Velha. Du-
rante o Governo Artur Bernardes,
ele esteve preso e o Supremo Tri-
bunal FederaJ, num julgamento
considerado histórico, negou-lhe
um habeas-corpus.

Discurso do Brigadeiro
"Esta cerimônia, meus jovenscamaradas, é um encontro de ge-rações.
Para mim e para os de minha

época que, na verdade, aqui pre-tendo representar, tem este ato um
simbolismo e um significado mar-
cante que não posso esconder mas
ao contrário desejo ressaltar.

Sou, faz quase 15 anos, oficial
afastado das funções ativas da
FAB, embora com os olhos e o co-
ração sempre voltados para ela.

Há cerca ãe melo século minha
geração, em idênticas cerimônias,
ingressava na vida militar. Os
meus companheiros, os que ainda
vivem, são igualmente como eu,
expectadores, sempre. atentos é
verdade, mas simples testemunhas
dos acontecimentos atuais.

Apesar disso, vós, os jovens,
fostes buscar-jne, a mim que rc-
presento esse passado.

£ sobre isso que desejo conver-sar convosco, para vos dizer como
sinto e entendo esta homenagem,
este encontro de gerações.

Precisamente essa longa
distancia no tempo que nos separa
ê que constitui um dado do mais ai-to_ valor na interpretação e explica-
ção desta festa que hoje nos mie.

Pressinto que esta reunião a
que assistimos é um julgamento,traduzindo unia acertada com-
preensão e do entendimento entreos moços e os mais velhos.

So7iws, na vida militar, e par-licularmente na aviação brasileira,
uma única familia.

Esta distinção que me está
sendo conferida e que é tão grata,eu a recebo, no sentido que é feita
na minha pessoa, em nome dos
meus companheiros, como uma ra-
tificação à conduta, ao comporta-
mento, às lutas, aos anseios de uma
geração que não teve juventude,toda ela vivida de armas nas mãos,
nos cárceres ou no exílio.

Esta homenagem é um voto da
mocidade. Maior compreensão e
aprovação não poderia minha ge-ração receber, é eu a aceito em no-
me dela.

Permiti, meus jovens câmara-
das, desse modo compreendendo
vosso gesto, que, neste momento, eume afaste de vós e sinta ao meulado, desfilar, com veneração e res-
peito, as figuras tulelares da pá-Ma e do meu tempo: — Newton
Prado, Carpenter, Otávio Corrêa,
Joaquim Távora, Azaury, Portella,Benvolo, Campello, Jansen de Mel-
lo, e tantos outros, que, se vivos
fossem, estariam como eu emocio-
liados e agradecidos pelo conforto
que hoje, publicamente, dá sua
conduta no passado.

Ao contrário do que se diz e do
que se pensa, as gerações se esten-
dem, respeitam-se e completam,
não há antagonismo entre o moço
e o mais velho quando um c outro
perseguem os mesmos Ideais nobres
e elevados. E' o nosso caso e, por
isso, nos entendemos. ¦

Acreditai, meus jovens cama-
radas, que essa minha geração, so-

frida e lutadora, foi intensamente
feliz porque os que tiveram a ventu-
ra de viver até nossos dias estão as-
sistindo esta esplêndida transfor-
mação do Brasil, e foram muitos
deles os artífices dessa evolução, e
os outros, os que já se foram, e
quantas em defesa e pregação des-
sa mudança partiram com a tran-
qutlldade do dever cumprido.

Não julgueis, porém, que as lu-
tas estejam terminadas. Tereis, es-
tou certo, uma vida dificll, laborio-
sa e dura, vale a pena contudo vi-
vê-la. Ela é altamente compensa-
dora para nós mesmos.

Eu vos desejo todas as felicida-
des e vos agradeço esta festa, este
encontro e a mensagem que ela re-
presenta. O grande, significado quese deve colher desta homenagem e
verificar a comunhão de nossas
gerações: — a que se vai indo comi-
go e a que vem surgindo conosco.
Esta identidade — os jovens jul-
gando e aprovando os mais velhos,
os moços compreendendo e pro-
curando exemplos no passado.

Mercê de Deus, cumprimos nos-
so dever, como estou seguro, cum-
prlreis o vosso, todos inspirados e
sob a égide da lição magnífica que
nos legou Siqueira Campos, o bravo
entre os bravos — modelo devir tu-
des militares e civis — ao procla-
mar estas palavras de sublime de-
sinteresse e suprema devoção: "à
pátria tudo se deve dar, à pátria
nada se deve pedir, nem mesmo
compreensão".

Diretor-geral da Câmara
já começou a providenciar
alojamentos de deputados

Brasília (Sucursal) — O diretor-geral da Ca-mara, Sr. Luciano Brandão, iniciou ontem as provi-ciências para locomoção dos novos deputados aco-modaçao cm Brasília, pagamento da ajuda de custo,gabinetes na Câmara e a elaboração 'de 
um croquij)ara que os parlamentares novatos não se percamdentro do prédio do Congresso Nacional.

O diretor-geral realizou uma reunião com osdirigentes das companhias aéreas para que estasprocurem os parlamentares e forneçam as passagenscie seus familiares que, posteriormente, serão debi- r_ . i
Jacas a conta da cota de transporte que cada depu- 1 reSldeiltetado tem direito mensalmente. Os novos parlamen-tares — principalmente os do Nordeste — têm tele-fonado insistentemente para saber as condições demoradia e se nos apartamentos existem armadores
para redes.

Embaixadores
jazem visita
ao JB

Estiveram cm visita an
JORNAL DO BRASIL os
Embaixadores da Bélgica e
dc Israel, Srs. J a c q u c s
Houard e Mordokai Shncer-
son.

Os dois diplomatas foram
recebidos pelo Vice-Pre.si-
dente Executivo do JB, Sr.
M.F. do Nascimento Brito.

sanciona o
Orçamento

Providências
A primeira providência

da Diretoria-Geral da Ca-
mara foi solicitar aos Tri-
bunais Regionais o envio da
relação dos deputados queforam proclamados eleitos,
para que possam ser con-
feccionadas as carteiras de
identificação, leita a colo-
cação das placas nos res-
pectivos gabinetes e a con-
fecção dos cheques corres-
pondentes ao pagamento da
primeira parcela da ajuda
de custo anual, correspon-
dente a Cr$ 10 mil.

Com a relação dos eleitos,
a Câmara remeterá os
questionários para precn-ciumento com os dados de

cada um para o arquivo
parlamentar e o.s cartões do
Banco do Brasil para quesejam assinados, a fim de
que as contas dos deputa-
dos possam ser movimenta-
das a partir de iv de feve-
reiro, quando prestarão o
juramento. Paralelamente a
esse trabalho, o Sr. Luclano
Brandão fez reunião com os
funcionários do Banco do
Brasil — Agência do Con-
gresso — para que o estabe-
lecimento possa funcionar
nos dias 1. e 2 de fevereiro
— sábado o domingo — quecorresponderão ao jura-mento e à eleição da Mesa
Diretora da Câmara.

Apartamentos
Os apartamentos dos

deputados começarão a ser
distribuídos a partir do dia
2 de fevereiro. Essa atri-
buição caberá ao 4o secreta-
rio da Mesa, que será um
deputado da Oposição. A
Câmara dispõe de 72 apar-
tamentos novos, construi-
dos na Superquadra Norte
202 e que já está sendo ur-
banizada. O diretor geralsolicitou ontem à Compa-
nhia Telefônica a ligação
de um telefone para cada
apartamento.

Os apar tamentos queestão sendo ocupados por

deputados que não conse-
guiram reeleição ou poraqueles que não foram can-
didatos terão, de acordo
com o contrato assinado
com a Câmara, 30 dias após
o mandato para serem en-
tregués, o que significa quesomente cm março poderãoser redistribuídos para os
novos parlamentares. Mui-
tos desses apartamentos,
todavia, já estão sendo
transferidos entre os pró-
prios deputados das banca-
das e, nestes casos, a 4a. se-
cretaria simplesmente faz
um novo contrato.

Brasília (Sucursal) — o
Presidente Ernesto Geisel
sancionou ontem o projeto
de lei que fixou o Orçamen.
to da União para o exerci-
cio administrativo do próxi-mo ano, o qual, aprovado
pelo Congresso Nacional,
converteu-se na Lei ri .
0 187.

A receita c a despesa do
Orçamento para o próximo
ano estão estimadas e m
C1-S113 bilhões 396 milhões
375 mil, sendo que as maio-
res verbas serão destinadas
para os Ministérios d o
Exercito, que receberá Cr$5
bilhões 49 milhões 764 mil
900. e da Educação, que terá
a sua disposição CrS 4 bi-
lhões 41 milhões 909 mil
70U. A menor verba será
destinada ao Ministério do
Trabalho que receberá
CrS 238 milhões 200 mil.

NUCLEBRÁS

Igualmente o projeto
de lei que institui a Empre-
sas Nucleares Brasileiras
.7 Piedade Anônima iNudc-
brás), foi sancionado ontem
pelo Presidente Ernesto
Geisel.

A nova empresa será en-
carregada de elaborar e dc
acompanhar a execução da
politica nacional de energia
nuclear e terá um capital
social inicial de Cr$ 1 bi-
Ihaò.

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

BIRJ
General Edmundo Macedo Soares, ex-Go-

vernador do Estado do Rio;.'Embaixador Negrão
de Lima, ex-Governador do Estadcda Guana-
bara; Engenheiro Plínio Cantanhede, ex-Pre-
feito de Brasília; Senador Arnon de Mello, ex-
Governador do Estado de Alagoas; Corretor
Mattos Pimenta, ex-presidente do Sindicato e
da Bolsa de Imóveis, constituem o Conselho
Técnico Consultivo da BIRJ — Bolsa de Imóveis
do Rio de Janeiro. Dezenas de proficientes en-
genheiros, economistas e corretores compõem
as diversas equipes de avaliadores da BIRJ no
Rio, São Paulo, Minas e todos os demais Es-
tados. O Governo Federal, os Ministérios Mi-
litares e Civis, os maiores bancos estatais e pri-
vados, as Embaixadas das principais nações,
entre centenas de outras entidades, têm pedi-
do, por escrito, avaliações de imóveis à BIRJ
que. há 3ó anos consecutivos avalia imóveis
urbanos, industriais e rurais em todo o territó-
rio nacional do Amazonas ao Uruguai, do Atlân-
tico ao Acre.

Não faça operação alguma envolvendo
imóveis sem prévia avaliação da BIRJ.

Consulte-nos, sem compromisso.

BOLSA DE ÍMÓ. EIS DO RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 128 - 1.° andar

Tels. 242-5152, 242-9035, 232-7616 e 232-7824.
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Coluna do Castello
A fatalidade

do futuro
Brasília — No excelente prefácio queescreveu para o segundo volume das me-morias do Marechal Juarez Távora, o es-critor Afonso Arinos de Melo Franco,analisando o gradativo enfraquecimento

do presidencialismo, que degenerou naatual autocracia, diagnostica a razão
disso, que lhe parece simples e ó]bvia:"Hoje a força presidencial não dependede uma personalidaâe âominaâora, masâe um sistema coletivo fechaáo e incon-
frontável, pelo menos com os recursos quepoàem ser encaraàos". Como prova argula àiferença das personaliàaáes dos qua-tro últimos Generais-Presidentes que seseguiram à instalação do sistema em1964. "O sistema, em linhas gerais, con-
tinua a ser o mesmo: fechado, incompri-'
mível, sem nenhuma perspectiva política,e, o que c pior, sem nenhuma perspectivade rumos de adequação do estaâo áe ex-ceção ao estado âe direito. O que querdizer, sem nenhuma passagem aberta doartificialismo instrumental para o rea-lismo da personalidade nacional".

Confessanáo que tal situação levahomens da sua formação ao sentimentode total desinteresse, "mesclado de inven-cível tédio", acrescenta: "E o pior é quenão vemos nenhuma saida à vista: nin-
guém capas de liderar realmente (querdizer intelectualmente) tal saída. O quehá de mais grave na consideração desseaspecto da atualidade brasileira é que aimutabilidade do chamado sistema nãoresulta do fato de sua estabilidade, mas
precisamente âa circunstancia áe ele não
parecer capaz de encontrar uma saídalegitima para o Governo âe forca que,imponão ao país, impos-se a si mesmo.E a força é dominadora mas não estável".A citação numerosa é suficiente para de-
finir o ceticismo de uma geração que en-tra no declínio da sua atuação políticacom a angústia do esforço inútil. Permi-tam-me, todavia, citar uma última frasedo bravo Senador da UDN, pois nela seencontra a chave que procurou em vão
para o impasse institucional brasileiro.Resta-nos", dis ele, "a fatalidaâe áo fu-turo, porque, enfim, como já áizia o gran-âe Johnson, "o porvir há áe preâominarsempre sobre o presente, fasenâo-nosavançar na âignidaâe âe seres ven-santes".

Afonso Arinos está âesenvolvenâoem ensaio, cuja publicação não âeve seraáiaâa, suas meditações sobre a atualrealidaáe brasileira. Certamente que es-se prefácio foi escrito antes ãe entre-aberta, por força ãas eleições âe 15 âenovembro último, a porta 
'àessa "fatali-

áaáe áo futuro", que se incumbe áe en-terror o passaâo que imprimia e ainâaimprime o tom fantasmagórico ao pre-sente político. A âescompressão estava
programaáa pelo Governo Geisel, o quenão chega a ser noviâaâe: ela foi pro-gramaáa e parcialmente realisaáa porseus antecessores, sení embargo da forçaimpositiva crescente do sistema. Apenassob o atual Governo uma degenerescên-cia do processo econômico e um estímulosistemático à manifestação popular, em
parte creditável à Oposição e em partecreáitável ao próprio Governo, que con-cordou com leis que facilitariam a comu-nicação da Oposição com a opinião pú-blica, contribuíram para que a Nação ti-vesse oportuniâaâe áe alertar o sistema
para o fosso que havia aberto entre asaspirações populares e o simulacro âe ins-tituições então vigentes.

Teme-se em alguns setores o recru-àescimento áo sistema. Por nós, cremosa caàa dia com fundamentos informati-vos mais nítidos, que a institucionalisa-
ção é hoje um fato tão irreversível quan-to o foi na última década a Revoluçãoâe 1964. Já não haveria hoje conâiçbes
para surtos revolucionários, ou seja, pa-ra retrocessos na busca de caminhos ou
para o retorno ao imobilismo que levounão só o antigo liâer âa UDN mas ao quehá âe mais ilustre na viáa pública bra-sileira ao ceticismo e ao téâio. As ForçasArmaâas, pelo menos no períoáo em quefomos contemporâneos da sua atuação,tem intervido na vida pública sempre emconsonância com a opinião visível. Quan-áo isso não aconteceu, as conspirações
malograram. Para derrubar Getúlio Var-
gas em 1945 e em 1954, os generais ti-nham respaldo na opinião popular.Quando tentaram impedir-lhe a posse em1951, a conspiração dissolveu-se com sim-
pies áeclarações áe âois generais. Em1955, houve intervenção militar âissiáen-te com êxito, pois visava a assegurar a
posse áo Presiâente ' eleito, Juscelino
Kubitschek, contestaâa pelos vitoriosos
áo ano anterior. Em 1961, a tentativa âe¦ negar posse ao Sr. João Goulart foi aban-donaáa pela reação popular e armaáa,âissolvenào-se numa negociação queeqüivalia a uma retiraâa.

Nos iàos âe março de 1964, as For-
ças Armadas entraram em cena para de-
por o mesmo Sr. João Goulart como van-
guaráeiras âe uma Nação alarmaâa, às
vésperas âo caos. O âesàobramento áessa
operação, que comportou alternativas âe
legaliáaâe e âe ilegalidade, terminando
por prevalecer a tendência autocrática,
conduziu-nos ao impasse de hoje. A Na-
çâo, no entanto, teve a feliz oportuniâaâe
ãe mostrar qual o rumo das suas aspira-
ções. A Nação abrange obviamente suas
Forças Armaâas. Haverá nelas bolsões
raáicais e aspirações personalistas, mas
na sua ação coletiva sempre preâominouo interesse maior âo pais e áas suas sub-
jacentes aspirações âe orâem e liberãaãe.
Essa será a "fataliâaàe âo futuro", a quealudiu o Senador Afonso Arinos, ela nos
devolve a esperança e dissolve os boce-
jos ãe téâio que ronâam a alma âa nossa
última geração âe homens públicos.

Carlos Castello Branco

Dêntice diz a Vasco Amaro
que deve haver ética nas
manifestações partidárias

Porto Alegre (Sucursal) — O presidente da
Arena gaúcha, Sr. João Dêntice, afirmou ontem queembora o Partido não negue a ninguém a livre ma-
nifestação do pensamento, o direito de opinião so-
bre os atos dos maiores hicrarcas obriga, até porética, a uma compostura e a um acerto nas expres-
soes.

A declaração do Sr. João Dêntice foi uma res-
posta ao Deputado arenista Vasco Amaro da Silvei-
ra, que além de atribuir a derrota eleitoral do seu
Partido ao Governador Euclides Triches, lamentou
a sorte do Rio Grande do Sul por ter de "agüenta-
lo até o dia 15 de marco de 1975."
DIGNIDADE

Disse o Sr. João Dêntice
que, "por estarem sob per-
manente julgamento d a
opinião pública, os politicos
precisam dar o exemplo da
finesse no trato, no respeito
à dignidade da pessoa hu-
mana e da boa convivência
entre os homens."

Com a manifestação de

desagravo ao Governador
Euclides Triches, da qual o
Sr. João Dêntice foi o por-ta-voz, a Arena gaúcha pre-tcndjeu dar por encerrado o
incidente criado pelo Depu-
tado Vasco Amaro da Sil-
veira, ao criticar o Gover-
nador pelo afastamento do
Sr. Ubirajara Pereira da
presidência do Instituto
Rlograndense do Arroz.

DINHEIRO
para o Natal
Quando op problemas surgem, só dinheiro pode resolver.
Nós emprestamos até CrS 7.500,00 para você comprar
tudo à vista. A solução é mais rápida e oferece melhores
condições.
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CENTRO
Rua Sele de Setembro88 s/l]. 211
Rua Uruguaiana, 12 - 2.' andar
COPACABANA
Av. N. S. Copacabana664-loja 35
TIJUCA
Rua Conde de Bonfim3tO-.oja C
MÉIER
Rua Constança Barbosa 96-D

CAMPO GRANDE
Rua Cel. Agoslinhol 13 - sala 201
MADUREIRA
Rua Carvalho de Sousa 237 - 3.°

NOVA IGUAÇU
Av. Amaral Peixoto 171 - loja 14
Centro Comercial Fluminense loja 8
NITERÓI
Rua Aurelino Leal 24
Av. Amaral Peixoto207 - s/lj. 205
PETRÓPOLIS
Rua Alencar Lima 42 - sala 216
JUIZ DE FORA
Av. Barão do Rio Branco 2.337
salas 1205 o 1206
BARBACENA
Rua 15de Novombro169-5. andar
BELO HORIZONTE
Rua da Bahia 360 -.5. andar
PORTO ALEGRE
Rua Dr. Flores 327 - 8." andar

MANEQUINS
PSffA

a mmtw mtxfaS
«""IG05  TIPOS COPES MEHOU PREÇO MAIM PREÇO
Calça Comprida _1B^ 13 79,50 250.00

Conjuntos _ _53_ 19 295,00 850.00
Vestidos 14j^ 22 _ _79J00_ 1250.00
Túnicas 28 15_ 39,50 _ 250,00
Blusas _47_ 13 29,50 198,00
Maios 4Ò_ 7 99,00 295,00
Blaiars 11_ 6 198,00 350,00
Quimonos  13 8 _£5.00 195,00
Pijamas 8 6 60.00 220.00
Camisolas 20_ 8_ 39,50 200.00
Snorts 10j a_ 49,50 l_95fl0
Saidas de Praia 4 _ 6 - 145,00 220,00
Longos \ 15 |" ii 

~| 
350,00 1.250,00

SeçSo Completa para gestantes
Trocamos o seu presente mesmo
depois do Natal.
Crediário
Cartões de Credito
Estacionamento fácil

^Condução na porta

' Ipanema - Visconde da Pirajá, 605
Tel: 287-9099 (Colada ao Bruni-70)' Méier - Lucidio Lago, 73
Tel: 281-3613

Vigilância vai diminuindo aos
poucos eleição a peso de ouro

Embora se veja na última cam-
panlia eleitoral a morte dos antl-
gos coronéis e o fim da Influencia
do poder econômico, não foram
poucos os casos de candidatos queteriam gasto mais de CrS 1 milhão— cm certos casos, mais de CrS 2
milhões e 500 mil — nos seus esfor-
ços para a conquista de uma cadei-
ra na Câmara federal.

No Rio Grande do Sul, porexemplo, segundo a contabilidade
oficial, o Sr, Pedro Simon conse-
guiu a média de 9,4 votos por cru-
zciro na eleição para a Câmara;
mas a ser verdade a.s denúncias so-
bre as despesas de um milionário
baiano, que só conseguiu a 12a. su-
plêncla, a média mais comprome-
tedora foi de Cr$ 2 mil de gastos
por um voto.

Estado do Rio
Considerada a mais cara da

história politica do Estado do Rio,
a campanha eleitoral deste ano
ofereceu como maior exemplo dc
influência do poder econômico, na
opinião da maioria, o Norte flumi-
nense — os 11 municípios das re-
giões pobres do chamado polígonodas secas.

Acusado pelos adversários de
gastar uns CrS 3 milhões para ob-
ter nessa zona a sua votação de 23
mil 299, o industrial Frederico Pa-
dilha, eleito pela Arena para a As-
sembléia Constituinte, garantiu em
sua prestação de contas no Partido
não ter ultrapassado a cota-limite
(para deputado estadual) de Cr$
40 mil.

As denúncias sobre corrupção
eleitoral no Norte fluminense, es-
pecialmente na estância hidromi-
neral de Santo Antônio de Pádua
e nos municípios de economia ru-
ral, empobrecidos pela decadência
das atividades agrícolas e pecuá-rias. começaram bem antes de ser
iniciada oficialmente a campanha.
Seis meses antes da eleição, o
Deputado Fernando Linhares, tam-
bém arenista, considerou sua re-
eleição ameaçada "pelo dinheiro
que corrompe consciências".

Dirigentes da Arena e do MDB
garantem que um mandato de
deputado federal este ano no Esta-
do custou pelo menos CrS 200 mil
em despesas, embora o limite fixa-
do fosse de CrS 60 mil. A figura
dos cabos eleitorais, segundo ai-
guns, manteve toda a sua influên-
cia. "Eles exigiram alto para apoiar
este ou aquele candidato e até po-liticos experimentados tiveram deconseguir empréstimos de emer-
géncia para enfrentar a situação",
dizem.

Rio Grande do Sul
A maior rentabilidade nós in-

vestimentos de candidatos do Rio
Grande do Sul foi a obtida peloDeputado Pedro Simon, o mais vo-
tado no Estado — 141 mil 883 vo-
tos, para uma despesa declarada de
CrS 16 mil, o que significa 9,4 votos
por cruzeiro. Uma das menores foi
a conseguida pelo Secretário dos
Transportes Paulo Nunes Leal, queteve de gastar CrS 38 mil para o to-
tal de 41 mil 316 votos — poucomais de um voto por cruzeiro.

Apesar do pouco crédito às
prestações de contas dos cândida-
tos, os gaúchos estão convencidos
de que não houve casos escândalo-

sos do corrupção, mesmo quando os
gastos ultrapassaram os limites fl-xados dc CrS 20 mil para depu-tados estaduais e Cr$ «10 mil paradeputados federais. Com uma dasmenores despesas, cerca de CrS 7mil, o Sr. Afonso Tacques se rcele-
geu para a Assembléia, obtendo 14mil 747 votos.

O candidato mais votado paraa Câmara federal, Alceu Collares,
totalizou 120 mil 702 votos (três vo-tos por cruzeiro) e seu corroligio-
nário Antônio Brcsolln, o mais vo-
tado da Assembléia, conseguiu 89
mil 842 i quatro votos por cruzeiro i.

Houve muitas queixas, princi-
palmente da parte do MDB, contra
a influência oficial em favor das
candidaturas de três ex-secretários
(Nunes Leal, Nelson Marchezan c
Otávio Germano). O presidente rc-
gional do MDB, Deputado Pedro
Simon, condena inclusive o Gover-
nador Euclides Triches, por terinaugurado e inspecionado obras no
interior até a véspera da eleição.

Bahia
O cacauicultor Marcelo Gedeon,candidato a deputado federal naBahia pela Arena, teria gasto cer-ca de CrS 1,5 milhão, segundo cál-culos de observadores, para conse-

guir a 12a. suplência, com 7 mil 233votos. Admite-se que o Sr. Luis Via-na Neto — terceiro mais votado
para a Câmara, com 44 mil — ti-
vesse despesas semelhantes.

Para o Deputado «lutai Maga-
lhães (o mais votado, com 83 mil
962), a última campanha mostrou
que a Lei Etelvino Lins terá de ser
aperfeiçoada para se tornar real-
mente eficaz. "Do contrário, os Le-
gislativos no futuro serão preenchi-dos por representantes de gruposeconômicos ou fazendeiros próspe-ros e os quadros cairão de quali-dade", explica.

O Prefeito de Andaraí, jorna-
lista Válter Pires, afirma que o vo-
to no interior da Bahia estava sen-
do vendido a preços que variavam
de CrS 30,00 a CrS 50,00 e um dos
casos mais comentados seria o do
General reformado e Deputado fe-
deral Hancquim Dantas, da Arena,
que não conseguiu se reeleger, ape-
sar de gastos calculados em CrS 1
milhão. O Sr. Dantas responde
atualmente a processo por corrup-
ção eleitoral, já em grau de recur-
so no STF.

Os candidatos arenistas Joir
Brasileiro (primeiro suplente na
Câmarai e Renan Baleeiro (o mais
votado para a Assembléia) foram
os primeiros a denunciar o derra-
me de dinheiro para compra de vo-
tos. O Deputado Lomanto Júnior —
primeiro lugar em 1970, com 104 mil
votos — teria gasto agora CrS 1 mi-
lhão para se reeleger e eleger o fi-
lho Leur Brito na Assembléia."Quem gastou pouco na Bahia,
desembolsou uns CrS 300 mil du-
rante a campanha", assegura o
Deputado Newton Macedo Campos
(MDB), que não se reelegeu. No
MDB, os Deputados federais Noide
Cerqueira. de Feira de Santana, e
Nei Ferreira, teriam gasto cerca de
CrS 1 milhão, segundo alguns cál-
culos.

Pernambuco
Em Recife, o Senador Wilson

Campos considerou "uma falta de

Você já parou para pensar na segurança
que lhe transmite o nome Comind?
Comind significa 85 anos de experiência
no mercado financeiro.

^

Investimento garantido
LETRAS DE CÂMBIO
RECIBOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
CERTIFICADOS DE DE«PÓSITO
BANCÁRIO
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respeito" o.s comentários dc quegastou mais de CrS 2 milhões 500mil na campanha eleitoral paratransformar seu filho Carlos Wil-son em Deputado federal, com aterceira votação cio Estado. "Sua
eluição resultou do seu esforço pos-scr-al e da campanha que fiz'ao la-do do Senador Cloófas, percorrei!-do 183 municípios e fazendo 518discursos", diz.

As especulações em torno do. caso acrescentavam até mesmo queo Sr. Wilson Campos, pressionadonas esferas federais por ter usudosua influência junto ao Bancu doEslado de Pernambuco na busca deapoio para o filho, teria pronta umacarta-renúncia, a ser entregue à
presidência do Senado. Mas o pre-sidente do Banco, Romero do RegoBarros, desmentiu a versão e atri-buiu tudo a intrigas dos adversa-rios.

O Senador Wilson Campos,
por sua vez, assegurou que sua li-nha dc conduta sempre foi "pau-
tada na honestidade e equilíbrio dcatitudes".

Minas Gerais
Para o Deputado Marcos Tito(MDBi, que se elegeu para a Ca-mara Federal com 50 mil votos ob-tidos cm 600 municípios, em Minasnão existe mais a figura dos ve-lhos coronéis — "quando existe,tende a desaparecer" — e a televi-são reduziu muito "a influência do

poder econômico".
Cálculos dc deputados federaise estaduais fixam em Cr.$ 120 mila media dc gastos de candidatos àCâmara e CrS 80 mil a dos quedisputavam uma cadeira na Assem-bleia. Admite-se que continuou ahaver influência do poder econô-mico na campanha deste ano e oDeputado federal Francelino Pe-reira dos Santos — primeiro lugarda Arena, com 65 mil votos — de-nunciou, sem citar nomes, "in-

cursões de candidatos endinheira-dos em minha região eleitoral".
O Sr. Nilson Contijo (reeleito

para a Assembléia com 26 mil vo-tos i garante que suas despesas não
passaram de Cr$ 10 mil e acusatambém o Governo de empenhar
sua influência em favor de candi-datos. O presidente do MDB mi-neiro, Sr. Jorge Ferraz — o mais vo-tado para a Câmara, com 91 milvotos — disse que gastou um mini-mo e que foi muito beneficiado pe-lo novo sistema de propaganda pe-Ia televisão.

São Pauio
A Arena e o MDB de São Pau-lo reuniram em grandes pastas —

uma para cada candidato — os da-dos relativos às despesas dos quedisputaram cadeiras na CâmaraFederal (cerca de Cr$ 100 mil, emmédia) e na Assembléia Legislati-
va (uns Cr$ 80 mil).

Durante a campanha, circula-vam boatos sobre gastos astronô-
micos de determinados candidatos
e o Sr. Áureo Ferreira — dono deuma rede de concessionárias Che-vrolet no interior, eleito Deputado'estadual — chegou a ser chamado
pelos adversários de Ouro Ferreira.

Das Sucursais do RioGrande do Sul, Estado do Rio,Bahia, Pernambuco, Minas Ge-rais e São Paulo.

Mondin irá
dedicar-se
ao escotismo

São Paulo (Sucursal) —
O Senador Guido Mondin,
da Arena do Rio Grande doSul, que (não concorreu à
reeleição, anunciou ontem
que abandonará definitiva-
mente a vida pública paradedicar-se ao escotismo.

O Senador Guido Mondin
veio a São Paulo para rece-
ber, na Câmara Municipal,
o Diploma de Gratidão da
Cidade, outorgado pelaUnião dos Escoteiros. O par-lamentar gaúcho é presi-dente da União Brasileira
de Escotismo.

HISTÓRIA

O Sr. Guido Mondin, ori-
ginário do antigo Partido
de Representação Popular,
deixou de ser candidato à
reeleição para o Senado, a
fim de dar oportunidade ao
Sr. Nestor Jost, que segundo
a Arena gaúcha seria o úni-
co nome governista capaz
de enfrentar a populanda-
de do candidato do MDB,
Sr. Paulo Brossard.

No Senado, o Sr. Guido
Mondin, além do trabalho
realizado em beneficio do
Rio Grande do Sul, tornou-
se conhecido como um pin-
tor acadêmico de boa quali-
dade e muitas vezes deu
conselhos aos presidentes
da Casa sobre problemas de
decoração.

Quando resignou de sua
candidatura à reeleição, o
Sr. Guido Mondin fez uma
pequena declaração, a fim
de não prejudicar total-
mente, pela divisão das for-
ças partidárias, a cândida-
tura do Sr. Nestor Jost.
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Rodoviária esgota passagens para o fim de ano
Lojista acha
que Natal
será triste

A decoração natalina fel-
ta pela Riotur na cidade es-
te ano se resume a quatro
árvores luminosas no Ater-
ro, quatro presépios ainda

, em execução — e lâmpadas
^coloridas em outros quatrov logradouros do Centro e,' embora ela afirme estar' 

gastando cerca de Cr$ 400
mil nesses projetos, os lojis-" tas da SAARA acham que" este será o Natal mais'¦' triste que o Rio já teve."

Segundo o presidente da
Sociedade dos Amigos das
Adjacências da Rua da Al-
fandega (SAARA), Sr. Ar-
naldo Cherzman, a admi-
nistraçâo anterior da Rio-
tur prometeu "c3la\orar
com uma verba de Cr$ 60
mil para a decoração das
ruas e lojas, mas com a mu-
dança repentina e muito rc-
cente da presidência não foi

.possível ao Comandante
Costa Matos cumprir a pro-
anessa."

' SÓ CARNAVAL

Ontem ficou pronta a
quarta árvore de Natal do
Aterro do Flamengo e diz
o presidente da Riotur que
até amanhã deverão estar
montados os presépios nas
Praças Saens Pena (Tiju-
ca), Baden Powell (Glória),
Patriarca (Madureira) ê
Raul Boaventura (Campo
Grande). A iluminação do
Centro da cidade se restrin-
gira à Praça Tiradentes,
Avenida Rio Branco, Rua
da Carioca e Avenida Pas-
sos, que receberam gam-
biarras (íios com lâmpadas
coloridas).

Para o presidente da
SAARA, "a Riotur disse não
ao Natal este ano c só está
pensando nos festejos de
carnaval".

Contou que em agosto a
SAARA, o Clube dos Direto-" res Lojistas, a Associação
Comercial, a Federação das
Indústrias e as Sociedades
de Comerciantes de Madu-
reira, Tijuca, Méier e outros
bairros se reuniram, na se-
de da Riotur, com seu presi-
dente, na época o Coronel
Aníbal Uzeda. "Ficou decidi-

do então que este ano pro-
moveríamos uma decoração¦• natalina sob o slogan Natal

-¦ É Família, com a idéia de' obter a participação de to-
das as-instituições, todos os
prédios, condomínios, vilas,
lojas, etc."

Decidiu-se t a m b é m, se-
gundo o Sr. Cherzman, que
mais reuniões seriam reali-
zadas com o Sindicato dos
Bancos, os supermercados,
postos de gasolina, socieda-
des de Crédito e outras en-
tidades, com o objetivo de' induzi-las a colaborar, fi-
cando toda a coordenação a
cargo da Riotur. "0: Sr.
Eduardo Helal chegou mes-
mo a dar a idéia de se rea-
lizar um concurso de corais
natalinos e o Clube dos Di-
retores Lojistas comprome-
teu-se a conceder prêmios
às vitrinas mais bonitas e
às lojas mais bem decora-
das, interna e externamen-
te, mas nenhum desses pro-
jetos foi levado adiante."

O atual presidente d a
•• Riotur, Coronel Edson da
•- Costa Matos, mostrou-se in-

teressado por todos os pia-
nos e "Inclusive autorizou,
extra-oficialmente, que a

firma Vagner Decorações e
Empreendimentos começas-¦ se a preparar o material,
mas a verba, que seria deCr$ 60 mil, não foi liberada' pelo Estado."

Na opinião do Sr. Eduar-
. do Helal, um dos comer-

ciantes da SAARA e ex-pre-
sidente do Clube dos Direto-
res Lojistas, "este será o
Natal menos festejado, o
mais pobre em termos de
decoração."

Escavações
do metrô
afetam CTB

As. escavações de galerias
/do metrô na Avenida Presi-" dente Vargas atingiram ca-bos-tronéos que interligamo sistema Embratel à es-

tação 248 (Maracanã) da
. .CTB, interrompendo desde

as 14 h de ontem quase to-
das as comunicações por te-
lex e por telefone nacional"" e internacional. As 20h

5: 30 m, a CTB testava as 11-
nhas, visando sua normali-
zação.

Segundo versão extra-ofi-ciai da CTB, a estação pre-
judicada se interliga porrí três cabos-troncos com aEmbratel da Avenida Maré-
chal Florianó e dois deles
teriam sido atingidos pelas
escavações do metrô.

A administração da Rodoviária Novo Rio in-
formou que Já estão praticamente esgotadas as.
passagens para os horários normais dos ônibus. As
companhias estão colocando carros extraordinários
para atender aos locais de maior procura, enquan-
to a FTREG tomou providencias especiais para
atender à maior incidência de passageiros.

As previsões indicam que a partir de ontem c
até o dia 3 de janeiro serão realizadas 17 mil 404
partidas, com 505 mil 561 passageiros e 16 mil 092
chegadas, com 454 ml! 171 passageiros. No domingo,
dia' 22, haverá o maior número do partidas, com
38 mil 183 passageiros, e no dia 26 serão feitas
mais chegadas, com 31 mil 980 passageiros.

Procura
As cidades que têm apresentado maior procura

de passagens são as do Estado do Rio — região
serrana e dos lagos; do Espirito Santo — Vitória,
Guarapari e Cachoeiro do Itapémirim; dc Minas Ge-
rais — Belo Horizonte, Juiz de Fora e. as estações
hidrominerais, e Salvador, na Bahia. De São Pau-
lo é esperado o maior número de chegadas.

Mas o responsável pela administração da Ro-
doviária Novo Rio, Sr. Nilton Fernandes Marques,
disse que as providências tomadas pelas empresas,
com a colocação de ônibus extras, vão permitir
que os viajantes dc última hora consigam suas pas-
sagens, para os horários intercalados.

Providências
Entre as providências especiais tomadas pela

FTREG estão o aumento do policiamento, que nor-
malmente é composto de 50 homens, para 60 pa-
trulheiros; a Policia Feminina passará de 21 para
36 componentes em serviço e também os plantões
operacionais serão aumentados para proporcionar
um melhor controle do acesso dos ônibus às pistas,
disciplinando os embarques, de acordo com os acos-
tamentos disponíveis nas plataformas.

— A fim de evitar a sobrecarga e visando à
própria segurança e comodidade, somente os pas-
sagelros devem se dirigir às plataformas de em-
barque, devendo os acompanhantes ficarem no hall
— explicou o administrador.

Também para facilitar estão funcionando mais
áreas de estacionamento perto da Rodoviária, com
taxa progressiva embaixo do Viaduto do Gasòme-
tro ou com taxa de baixa rotatividade — Cr$ 2,50
por 24 horas — nas Ruas Francisco Bicalho, Luís
Mendes de Morais e na Praça Marechal Hermes.

Previsão
Esta é a previsão da FTREG para o movimento

de ônibus e passageiros na Rodoviária Novo Rio
entre 16 de dezembro e 3 de janeiro:

ÔNIBUS PASSAGEIROS

MAS

PARTIDAS CHEGADAS PARTIDAS CHEGADAS

16 865 872 23 337 23 419
17 825 873 23 376 22 837
18 778 755 21 951 19 449
19 798 739 21 768 21 733
20 867 771 25 565 18 734
21 1 069 803 33 352 21 C83
22 1 192 920 38 183 24 720
23 1 020 901 50 065 26 491

24 956 1 049 28 335 24 440

25 734 713 20 286 18 777

26 910 1 068 25 350 31 986

27 849 860 24 688 23 668
28 , 1 016 847 29 697 21 520

29 1 131 897 34 368 24 284

30 911 921 24 389. 25 242

31 854 845 20 376 24 112

01 860 882 25 104 24 987

02 939 1 081 28 789 31 704

03 870 895 26 582 24 985

TOIAIS 17 464 16 692 505 561 454 171

Preço de hotel sobe em
janeiro e seu valor é
calculado em dólares

A partir de janeiro muitos hotéis cariocas vão
aumentar o preço de suas diárias, mas o sindicato
de classe não sabe de quanto será esse aumento,
porque cada hoteleiro decidirá qual o percentual da
majoração com base nas despesas deste ano e pre-
visões para 1975, fixando os novos preços em dóla-
res para "evitar possíveis desvalorizações."

De qualquer modo já agora é praticamente im-
possível fazer reservas para os meses de janeiro e
fevereiro. Elas estão esgotadas, .em alguns hotéis
desde outubro e até setembro. Só resta ao turista
as alternativas do apartamento por temporada e, se
for nacional e tiver sorte, da casa dos amigos.

Os mais caros

No Leme Palace Hotel, na Av. Atlântica — onr
de ficam alguns dos hotéis mais caros do Brasil —-
as reservas estão sendo aceitas apenas ou para"muitos ^ntes" ou "muito depois" do carnaval. Os
preços atuais variam entre 35 dólares (CrS 255,00) e
60 dólares (CrS 438,00). O quarto de solteiro, de fun-
dos, é,CrS 255,00; o de casal, de fundos, CrS 292,00;
o de casal, lateral, CrS 365,00 e o de casal, de fren-
te: para o mar, CrS 438,00. A diária inclui'o café da
manhã.

O Excèlsior ainda aceita reservas mas só até
o dia 25 de janeiro, porque depois não há mais va-
gas.. Seus preços são: quarto de solteiro, CrS 263,00,
e de casal, CrS 332,00. Mas fornece, incluída no pre-
ço da diária, além.do café da manhã, uma refei-r
ção, que pode ser o almoço ou o jantar.

O Copacabana Palace está aceitando reservas
somente para hóspedes que garantam sair no dia
5 de fevereiro, porque a partir dessa data chegam
os turistas que vêm passar o carnaval no Rio. Seus
preços são: solteiro, CrS 278,00, e casal, CrS 370.00.
Mas a partir de janeiro os que fizerem reserva de-
verão saber que haverá aumento de "15 a 20%."

Crilérios
O aumento do preço da diária dos hotéis de-

penderá de cada hoteleiro, segundo informou o pre-
sidente do Sindicato de Hotéis e Similares, Sr. Mil-
ton Carvalho, um dos direotres da cadeia Luxor
(hotéis Regente, Luxor e Continental).

— Nosso grupo não aumenta preços desde 1973
—• disse ele — e é normal que em janeiro haja um
reajuste. O índice de jumento do ousto de vida, se-
gundo informações oficiais, atingiu a 30,5%, mas o
das diárias dos hotéis do Rio não chegarão a 25%.

Justificou em seguida a fixação dos novos pre-
ços cm dólares: "O hoteleiro tem clientes no exterior
e não pode ficar modificando os preços de acordo
com as oscilações do cruzeiro. È mais fácil fazer o
planejamento em dólares."

DER atribui a problemas
de trânsito a arquitetura
tumultuada da Perimetral

O diretor do DER, Sr. Renato de Almeida, ex-
plicou ontem que a diversidade de formas arquite-
tônicas dos pilares de sustentação de elevado da Pe-
rimetral se deve aos problemas do tráfego de su-
perfície, às diversas características da obra e à iden-
tificação com trechos já construídos.

A longo da via elevada, os pilares adotam seis
formas arquitetônicas diferentes: sobre a Praça 15,
na Candelária, nos terrenos do 1.° Distrito Naval,
na Avenida Rodrigues Alves, nas imediações do Ga-
sômetro e no início da Avenida Brasil. Em cada um
desses o formato obedeceu às imposições do local.

Tráfego c padronização
Segundo o Sr. Renato de

Almeida, na Candelária, de-
vido à existência de duas
rampas e do tráfego de su-
perfície, os pilares tinham
de ter as menores di-
mensões possíveis e de ser
bem separados um do ou-
tro, de modo a não prejudi-
car o escoamento dos veí-
culos embaixo.

No trecho seguinte, den-
tro dos terrenos do 19 Dis-
trlto Naval, o formato intei-
riço dos pilares obedeceu,
segundo o diretor do DER,
à necessidade de padroni-
zação com o que já havia
sido construído no local e
na Praça Mauá.

— Entre a Praça Mauá e
a Avenida Rodrigues Alves

prossegue — junto ao
Tourlng Clube, novamente
as pistas de superfície e as
rampas nos obrigaram a
adotar pilares esbeltos e
bastante.separados. Na Ro-
drigues Alves, nós optamos
pela construção de dois pi-lares, juntos, a mesma so-
lução adotada no elevado da
Paulo de Frontin, porque a
massa de concreto é bem
menor e não atrapalha a
visão de quem trafega por
baixo.

— Finalmente — conclui
nas imediações do viadu-

to do Gasómetro, construi-
do com pilares inteiriços,
resolvemos acompanhar es-
se padrão por uma questão
de uniformidade.

í5o

C0ftIUmCAIX)73l 74
O presente, comunicado serve paro registrar

uma operação financeira. Não se trata
pois, da anúncio de venda ou de

oferta de imóveis.

RESIDÊNCIA
CIA. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

informa ter concedido o financiamento de

Cr$ 7.432.200,72
uo prazo de 120 meses à

HILANA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

com os recursos provenientes dc depósitos em Cadernetas dc Poupança
e Letras Imobiliárias ~~

Para a construção de 1 prédio destinado a equipamento
comunitário, na Rua Siqueira Campos, 36 - Copacabana

Rio de Janeiro - GB.

Agências Residência: Quitanda, Rio Branca. Catete, Botafogo, Posfo 2. Posta 6, Ipanema,
Leblon, Tijuca, Méier, Madureira, Campa Grande, Petropoliij iYoiii /#uuçu e Niterói.

Raça um teste com seus amigos:
veja se eles podem

dirigir um carro na estrada.
Pergunte àquele que nunca passa dos

80 km/h se ele conhece a placa de
entroncamento perpendicular à direita.

Depois pegue o outro que tem olhos
de lihce e veja se de sabe como é o sinal
de perfil irregular.

E não se esqueça de checar com o que
vive falando que é um ótimo piloto,qual é
a placa de estreitamento de pista.

Vá testando todos os seus amigos. .
Um a um.

E quando um deles errar; insisto para
ele estudar os sinais de novo.

Digaa ele quepara.dirigirnuma .
estrada não basta ter reflexos rápidos, boa
visão e ser prudente. É preciso também
conhecer a sinalização.

Se um amigo seu entra na còntra-mão,
o minimo que vai acontecer a ele é ter
de ou vir.uns palavrões sobre a sua perícia
de motorista.

Sem falar nas referências pouco
delicadas que vão fazer à progenitora dele.
Procure saber com seus amigos a quantos

quilômetros estão os conhecimentos deles
em matéria de sinalização.

Assim ninguém cone o risco de fazer
este teste na estrada.

Aproveite também para mostrar esse
anúncio a seus amigos.

É uma das maneiras mais seguras de
você não perder nenhum deles.

Leia antes
de entrar na estrada.
;¦

5-
4-
5-
6-

Entroncamento oblíquo à direita
Passagem de nivel sem cancela
Cima reversa /<¦ ò esquerda
Proibido ultrapassar

-Via tortuosa
Proibido dobrar à esquerda

7-Pista escorregadia
8 -Curvafechada à esquerda s
9-Existência de via preferencialadiante

10-Sinal de perigo
11 -Mão dupla
12 - Sentido obrigatório
13 -Mantenha sua direita
14-Atenção: Escola
15-Trmisitopèrmitübacamiiéões

Um s«viçò público do3 "t
yy>
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Campanha de Segurança nas Estradas "OS
m
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Cartas
dos
leitores
Aplauso

"Esta. cnrta tom por flnnli-
dado oumprlmcutnr o.s alunos
do a' Gruu do Colégio Sáo
Vlcontc de Paulo, e principal-mento o coordentidor-gornl, Sr,
Jorge Luís de Sousa e Silva,
que os oriento* no plantio do
árvores no morro, nos fundos
do colégio, conformo noticia
publicada no JORNAL DO
BRASIL de 20 de novembro.
A atitude desses jovens merece
de todos nós palavras de cs-
ti mulo e amor.

Alice Cnlliclros — São Pau-
lo."

Retificação
"Mostra-nos a História quealguns dos maiores csplrl-

tos germinados -de sangue'
brasileiro eram mulatos: o
Aleijadinho, o Padre José
Maurício, Gonçalves Dias
c Machado dc Assis, cn-
tre tantos outros, compro-
vnm-no ofuscantemente. Mas
dai a declarar que Thomas
Mann era "filho de (...) uma
mulata de Angra dos Reis"
vai a distancia que medeia en-
tre a verdade e as assertivas
falsas. Ao autor da sensacional
revelação bastaria ter compul-
sado o ensaio do Anatol Ro-
scnfeld, "Julia Mann da Silva
Bruhns", In Doze Estudos, pp.99-104, para ficar sabendo quea mãe brasileira do romancis-
ta alemão era filha de alemão
e de brasileira descendente de"grandes latifundiários dc ori-
gem portuguesa". Quem o diz,
aliás, é Viktor Mann, irmão
de Thomas, e em cujo teste-
munho se louva Rosenfeld. Ca-
rente, embora, de qualquersensacionalismo, esta sim é averdade documental sobre aascendência de D. Júlia Mann
da Silva Bruhns.

Sérgio racha — Rio."

Abuso da FTREG
"Os abusos que a Fundação

dos Terminais Rodoviários doEstacio da Guanabara . . .
(FTREG) vem cometendo des-
de a sua criação atingiram,
na semana passada, seu pon-to máximo.

Esta Fundação tomou parasi abusivamente, ou melhor,
ostensivamente, uma área
concedida, através de autoriza-
ção legal do Detran, aos alu-
nos da Faculdade de Direito
da UFRJ, para que pudessemali estacionar seus carros, já
que esta não dispõe de local
próprio para tal finalidade.

E' realmente estranho queuma "Fundação", a qual não
possui uma conjuntura legal
suficiente para obrigar o pa-
gamento do que cobra, venha
querer, de um momento para
outro, sem sequer tirar as pia-cas colocadas pelo Detran quo
permitem o estacionamento
dos carros dos alunos daquela
Faculdade, se impor, arbitra-
riamente, como dona do local.

Paulo Antônio Lamothe
Cardoso — Rio".

Samba na madrugada
"Gosto de carnaval e de

qualquer manifestação músi-
cal, mas também não posso
deixar de entender que o meu
direito de ouvir música termi-
na quando começa o direito do
repouso de meus vizinhos, Com
isso não parecem concordar os
diretores do Renascença, visto
que esses senhores permitem
que seu clube fique com os
amplificadores ligados a todo
volume até alta madrugada,
nas sextas, sábados e domin-
gos e, às vezes, até mesmo no
meio da semana.

Acho que os freqüentado-
res do clube podem e devem
curtir ó seu som, desde que o
façam num ambiente com
acústica e isolamento adequa-
do, a fim de que as centenas
de famílias que residem num
raio de algumas centenas de
metros do clube possam ter
uma noite tranqüila. Não pos-
so compreender por que às
boates é exigido isolamento
acústico adequado, e ao Re-
nascença um galpão aberto é
suficiente. Será que aos mo-
radores do Andarai não é per-
mitido defender a sua saúde,
de suas crianças e de seus ve-
lhos?

Jorge de Araújo Filho —
Rio".

Ônibus no Centro
"Venho acompanhando aten-

tamente as soluções dadas ao.
transito no Centro dá cida,de
desde a interdição desordena-
da de suas principais vias. Àté
hoje, no entanto, somente uma '
leve citação foi feita a um
problema, a meu ver uma das
principais causas dos constan-
tes engarrafamentos no Cen-
tro: a total desorganização dos
pontos finais dos ônibus.- Os ônibus da Zona Norte
cortam o Centro e fazem pon-
to no lado Sul. Os ônibus da
Zona Sul cori.am o Centro e
fazem ponto no lado Norte.
Os ônibus de ligação Norte-
Sul cortam o Centro em sua'
região mais critica. Em resu-.
mo, todos os ônibus se encon-
tram no Centro da Cidade,
ou melhor,, se cruzam e se tu-

. multuam.
Como sugestão, uma corajo-

sa organização dos .terminais
dos ônibus urbanos ho Centro
poderia descongestionar o tran-
sito, economizar combustível c
aumentar a oferta de assentos
nos ônibus, pelo aumento de
sua velocidade média. Benefi-
cios. para todos. Vamos desen-
gavetar as soluções, pois sabe-
mos que elas existem,

, W. Silva — Rio."

As cartas dos leito-
res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
nàtura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados'serão
devidamente verificados.
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Debate Compulsório
Anuncia o MDB a intenção dc lutar no

Congresso pela aprovação do projeto ali onera-
vado sobre a obrigatoriedade, por parte dc emis-
soras de rádio e televisão, dc realizar debates se-
manais de meia hora sobre problemas brasilei-
ros, com a presença de políticos dos dois Par-
tidos. O raciocínio que indúz a Oposição, agora
aumentada em sua representação federal, é o
dc que apenas 60 dias de esclarecimento, antes
das eleições, representam pouco.

O primeiro equívoco de avaliação por parte
do MDB é pensar que debate obrigatório possa
interessar à opinião pública. O êxito que o rádio
e a televisão tiveram no processo eleitoral deveu-
se, antes de tudo, à circunstancia de que o des-
file de candidatos, com liberdade de expressão,
foi acontecimento fora de rotina. O aspecto iné-
dito despertou curiosidade e interesse. Na ver-
dade, esse interesse amplo foi condicionado pelo
conteúdo político dc liberdade assegurado ao
pleito.

Conseqüência bastante diferente seria a im-
posição de programa que, passando a compulsó-
rio, ganbaria logo de saída a má vontade dc
uma parcela substancial dos públicos do rádio
e da televisão. A questão da qualidade, direta-
mente relacionada com os custos desses pro-
gramas, merece ser examinada com conheci-
mento de causa, pois nos programas eleitorais
esse aspecto só foi resolvido pelo interesse poli-
tico que a garantia de expressão suscitava.

Da maneira como a Oposição encaminha a
questão, porém, a liberdade de crítica e opinião
é elidida, quando na verdade c a existência
prática da censura prévia o problema político a
ser resolvido como preliminar de uma evolução
a encaminhar-se institucionalmcntc. Sem a lon-
ga permanência da censura, qüe prevaleceu so-
bre o debate político e dc idéias, nos últimos

anos, dentro e fora do Congresso, os progra-
mas da Justiça Eleitoral, no último pleito, não
teriam por certo apresentado o intenso conleú-
do de interesse assinalado.

O desejo de conseguir, o mais cedo possível,
meios de comunicação permanente com a opi-
nião pública, não pode, no entanto, diminuir a
capacidade dc visão política dos políticos repre-
sentativos, á ponto dc acreditarem que a sobre-
vivência da censura prévia possa ser contornada
por programas' de debate compulsório no rádio
e na televisão.

Ao contrário, as limitações que cercearam
o debate parlamentar, durante quase todo o pe-riodo legislativo que se encerrou agora, impusc-
ram-se de fora para dentro. A proibição de pu-
blicar o exame e debate dos problemas no re-
cinto parlamentar culminou por desanimar e
inibir ali os representantes políticos. O círculo
vicioso veio a ser rompido com o acesso à críti-
ca propiciado pelos programas eleitorais no rá-
dio c na televisão.

Portanto, é por esse angulo que o MDB è
os demais grupos representativos devem situar-
se na questão. A censura prévia só existe cons-
titucioiialmentc para espetáculos e diversões. A
liberdade de imprensa é incompatível com a cen-
sura prévia que, não obstante, se processa entre
nós sem deixar rastro de responsabilidade ad-
ministrativa. Os Governos federais, quando se
justificam, buscam no AI-5 os poderes discri-
cionários que lhes permitem contornar a Cons-
tituição nesse delicado assunto político. O Con-
gresso e as duas agremiações partidárias, no en-
tanto, devem ros;sijr __ aparências promocionais
dos programas compulsórios c buscar, no exa-
me político do problema, as linhas das soluções
democráticas que o Brasil está desafiado a en-
contrar.

Consumo de Massa
O Ministro Mário Henrique Simònsen foi

ontem homenageado pelos empresários da Indús-
tria Imobiliária, e amanhã estará participando dc
um jantar que lhe é oferecido por 50 entidades
de classe, representativas de toda a vida eco-
nômica nacional.

O encontro de ontem foi sintomático, e nele
o Ministro procurou transmitir uma dose forte
dc otimismo e confiança no desenvolvimento
brasileiro a curto c longo prazos, por motivos
que lhe parecem claros c permitem avançar no
tempo sem correr os riscos inerentes a qualquer
íuturologia.

Assim, atravessamos um ano em que a eco-
nomia terá crescido á uma taxa próxima dos
10%, a despeito de toda a crise internacional e
do desempenho da maior parte dos países in-
dustrializados, que ficaram com índices negati-
vos ou no lamentável zero growth.

Para 1975, a taxa de inflação promete ficar
em patamares mais controláveis, e não muito
distantes dos que se verificam em alguns países
altamente desenvolvidos, como ocorreu com os
Estados Unidos em meses passados.

A expansão do»? meios de pagamento será
menos espasmódica, e o desenvolvimento do cre-
dito em bases normais durante todo o ano, evita-
rá, certamente, o comportamento pendular e —
para usar uma palavra do próprio Ministro —
"ciclotímico" verificado este ano no mundo dos
negócios: ora se estava otimista, ora no mais
negro dos pessimismos.

Se — como também afirmou o Sr. Mário

Simònsen — forem confirmadas as boas indi-
cações de petróleo na plataforma continental,
todas as perspectivas serão melhores ainda, e o
balanço de pagamentos terá condições de atra-
vessar um 1975 ainda pressionado pelos deficits
nas contas de comércio, porém còmpensáyeis
pelo movimento de capitais. O que importa, no
caso, é a liquidez da economia a longo prazo; a
capacidade de endividamento em contrapartida
com a capacidade para pagar.

Merece relevo, no quadro dos assuntos abor-
dados pelo Ministro, a situação da Indústria íino-
biliária e seu papel empregador de mão-de-obra.
O Consumo de Massa a que tantos se referem,
sem que haja, contudo, uma clara conceituacão
do que seja, é função da taxa de empregos c da
capacidade dos cidadãos para consumir. Até re-
centemente vínhamos de um período dc forte
demanda de mão-de-obra, e é preciso que essa
demanda se sustente. Por este caminho, e pelo
jogo puro e simples da oferta e da procura, tal-
vez se chegue mais facilmente à distribuição da
renda, embora, conforme também frisou o Sr.
Mário Simònsen, a qualidade da vida deva ser
levada em conta para que não se perca em des-
conforto o que se recebe cm salários.

Como se vê, o leque de problemas é amplo.
- E, da reunião com os empresários, se sobra algo

mais a comentar é a sua declarada necessidade
de uma linha permanente de contato com o Go-
verno, do qual possa sempre receber definições
claras e trocar sugestões pelos, caminhos mais
democráticos.

Emissários Limpos
Fala-se na necessidade de outros emissários

submarinos além dó de Ipanema, que se encòn-
tra em fase de conclusão. O sistema de esgotos
sanitários na baía de Guanabara contempla a
sua margem Leste, onde está situado o maior nú-
cleo populacional. Do outro lado, em Niterói e
em São Gonçalo, faltam galerias de esgotos para
lançamento à distancia, no mar, da mesma for-
ma que na Zona Norte c na Baixada Fluminense.

O diagnóstico é perfeito. Ninguém discuti-
rá, em sã consciência, que o sério problema de
saneamento do Rio — e, por extensão, das con-
centrações urbanas na orla da baía — só será
totalmente resolvido quando tivermos, em torno
do litoral, um cinturão sanitário. Precisamos de
emissários para lançamento submarino, é certo,
mas o projeto, no seu todo, envolve recursos
gigantescos e deníanda tempo.

Até 'contarmos com esse cinturão sanitá-
vrio, o nível de poluição da baía terá atingido o"

>.;'seu grau máximo, com reflexos danosos, talvez
-irreversíveis, na área que será, por sua densi-
dade populacional, o ponto dc referência do
novo Estado. E, com certeza; a construção dos
emissários, mesmo havendo disponibilidade fi-
nanecira, não resolveria o problema da polui-
ção, caso se insistisse — como ocorre até agora
— no lançamento submarino dc esgotos resiilen-
ciais in nulura.

Segundo levantamento do Instituto de En-
genharia Sanitária, 10 metros cúbicos por se-
guiido de esgotos são despejados nas águas da
baía, e desse total, apenas 1 metro cúbico, ou
seja, 10%,. provém de esgotos tratados. Temos
no litoral carioca a irrisória quantidade de duas
estações de tratamento, herança da City, compa-
nhia inglesa de saneamento que não pôde esten-
der o seu trabalho de infra-estrutura, dado o cur-
to prazo de concessão do serviço.

Em nosso país, por uma deformação do es-
pírito administrativo, predomina a tendência a
fazer obras de porte, que-^cigem financiamentos
vultosos e prazos demorados. Esquecem-se as op-
ções intermediárias que, além de não onerarem
extraordinariamente os orçamentos, apresentam,
muitas vezes, resultados mais compensadores.
A experiência internacional é unanime em con-
denar o lançamento de esgotos in natura. A téc-
nica de saneamento apura o tratamento dos esgo-
tos, levando-o a níveis de. pureza quase absolutos.

Já nos referimos aqui mesmo ao sistema
sanitário da Suécia, onde o tratamento dos esgo-
tos encontra-se no terceiro e mais sofisticado es-
tágio de decantação. O bom senso estaria a acon-
selhar, antes de outros empreendimentos vulto-
sos envolvendo emissários submarinos, a .mui-
tiplicaçãò das estações tratadoras, a par de ou-
trás medidas eiií defesa das águas da baía.
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Correção monetária
Amoldo WiilA

t\ i.--'

Ao findar o ano judiei-
ário, verificamos que . a
jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal so-
freiL importante e cons-
trutiva evolução no
tocante à correção
monetária, estendendo o
seu campo de ação para
fazê-la incidir, por analo-
gia, nos casos de encam-
pação,. de devolução do
imposto pago ínáevi-
damente e de restituição
do sinal quando não
pôde ser realizada a
venda pactuada. Por ou-
tro lado, tornou-se pací-
fico, no mais alto Tri-
bunal do país, que nada
impedia a livre conven-
ção ãa correção monetá-
ria, mesmo fora dos 'mol-
des previstos pelo sis-
tema nacional de habita-
ção, e numerosos acór-
dãos reconheceram ex-
pressamente a validade
da correção pactuada pe-
las parus. Recente ãeci-
são, indo mais longe, ad-
mitiu que, nas áesapro-
priações, a correção não
poderia ser apenas a pre-
vista ou pré-calculada,
mas sim a efetiva, cor-
respondente ao aumento
do custo dê vida no pe-
riodo. Finalmente, ai-
guns julgamentos con-
cederam uma reparação
pela excessiva demora
no pagamento da indeni-
zação expropriatória,
mesmo em casos anteri-
ores à vigência ãa legis-
lação que determi7iou a
correção monetária.

Verifica-se, assim, que
a tese áe acordo com a
qual só em virtude ãe lei
se poderia fazer inciâir
a correção monetária es-
tá hoje superada, embo-
ra perdurem algumas
distinções que, na reali-
dade, não encontram
amparo no sistema legal
e só se explicam pela
fase de transição da ju-
risprudência que es-
tamos atravessando. As-
sim, .por exemplo, os
acórdãos concedem paci-
Jicamente a correção nos
casos d e respónsábili-
dade civil por danos pes-
soais, mas a negam na
hipótese de danos mate-
riais, sem que haja ai-
gum argumento jurídico
a estribar tal discrimina-
ção. A evolução deveria
ser no sentido de aplicar
os índices ãas Obri-
gações Reajustáveis âo
^Tesouro Nacional ou da
Unidade Padrão de Capi-
tal (UPC) sempre que a
obrigação não fosse cum-
prida tempestivamente.
O atraso, por si só, deve-

r

ria justificar a inciãên-
cia automática e de pie-no direito âa correção
monetária, não podendo
prevalecer, na matéria, a
simples atribuição ãos
juros, que não constitui
compensação adequada
para o credor e impor-
ta, na realidade, em
enriquecimento injustifi-
cado do deveãor.

Se examinarmos o queocorreu no ano âe 1974,
quanâo as taxas âe juros
bancárias superaram os
30% ao ano e a simples
correção monetária ai-
cançôu teto superior a
este valor, chegaremos à
conclusão que os âeveâo-
res morosos estão encon-
tranáo, n a protelação
ãos processos, o dinheiro
mais barato do mercado.
Assim senão, em vez âe
serem âesencorajaâos,
pelo sistema legislativo,
a atrasar o pagamento
ãe suas obrigações, estão
senão incentivaãos a
conseguir maiores âelon-
gas processuais, a fim âe
conservar o créáito em
conáições muito inferio-
res ao âo mercaâo. Tan-
to no protesto, como nas
ações executivas e até
nos peãiãos âe falência,
os àébitos áeveriam ser
pagos com juros máxi-
mos ãe lei e com a cor-
reção monetária áas
ORTN incidente sobre o
período, para restabele-
cer o equilíbrio- patri-
monial entre credor e
âeveáor.

. A reforma juâiciária
tem constituído uma das
grandes preocupações do
Governo com vistas para
a criação ãe uma justiça
rápiáa e barata. A corre-
ção monetária inciâente
sobre toãos os devedores
poâe tornar-se um im-
portante fator áe dimi-
nuição do número dos
pleitos. Há, aliás, um
exemplo histórico neste
sentido na vida judicia-ria" brasileira: quanâo a
correção, passou a inciâir
nús .débitos fiscais, as
Varas âa Fazenâa sofre-
ram uma sensível dimi-
nuição no número dos
pleitos, pois o risco da
discussão passou a exis-
tir, em virtude do even-
tual reajustamento âo
tributo. Anteriormente,
a âiscussão com as auto-
riáaáes fiscais' tinha
toãos os encantos, pois
o contribuinte ou ganha-
va a questão ou ganhava
tempo e tempo, numa
época de inflação^ com
juros fixos, representa

dinheiro. Já foram
numerosas as sugestões
feitas neste sentido, mas
o momento nos parece
oportuno :para uma deci-
são na matéria.

Não há âúviâa que aos
poucos os tribunais têm
realizaâo um importante
tr ab alho construtivo,
apelando para os prin-
cipios gerais áo direito e
abrindo novas áreas im-
portantes para a in-
cidéncia ãa correção
monetária. Trata-se,
toâavia, ãe um trabalho
que, . pela sua própria
natureza, é lento e pro-
voca, por algum tempo,
uma certa insegurança
diante ãas âivergêncids
jurispruãenciais que vão
surginão, precedendo o
consenso ãos juizes em
certas matérias. Assim
senãot parece-nos que- se
justifica um pronuncia-
mento legislativo âeter-
minando que a correção
monetária e os juros'de
lei incidam sobre toãos
os ãébitos atrasaâos.
Não há mais como, nesta
altura ãos acontecimen-
tos, invocar a necessiãa-
âe âe combater a usura,
sabenáo-se que a corre-
ção garante a manuten-
ção ão poâer aquisitivo
âa moeda, enquanto os
juros compensam o uso
âo capital alheio. Ora, é
eviãente que não há usu-
ra,. quanâo se pretende,
tão-somente, restabele-
cer o poder aquisitivo do
credor.

O Brasil tem mereciâo
justos elogios, inclusive
no exterior, pela sua ex-
periência pioneira n o
tocante à correção
monetária, que tem ser-
viâo âe instrumento há-
bil áe reajuste das situa-
ções patrimoniais, numa
fase âe inflação. Trata-
se, agora, de completar a
sistemática do instituto
e de conceder, aos par-
ticulares e às empresas,
ouso de uma sanção que
tem sido muito útil e
fecunda no campo tri-
butário, tanto como
meio ãe ãissuasão, como
de reparação. Somente
com a instituciona-
lização da correção
monetária no campo ãos
débitos privados se aten-
ãerá ao iâeal de justiça
que é a restitutio in inte-
gruni, ou seja, a repara-
ção completa do dano
com o restabelecimento
da parte no statu quo
ante, na situação em que
se encontraria se o dano
ou a mora não tivesse
ocorrido.
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Estrategistas argentinos
conlinuam preocupados com
o crescimento do Brasil

A revista Estratégia, editada pelo Instituto Ar-
gentino de Estudos Estratégicos e das Relações In-
temacionais, publica em seu n.° 29 dois artigos, as-
sinados por oficiais da reserva do Exército da Argen-
tina, o primeiro revelando o avanço brasileiro no
setor das telecomunicações e o segundo a geopolí-

. tica do Brasil, este último abordando o que chama
de "vocação imperialista" do Brasil a partir do Tra-
tado de Tordesilhas.

O General-de-Brigada Alberto Vicente Nieto,
engenheiro militar e ex-diretor da Fábrica Militar
dé Comunicações e ex-Secretário de Estado das Co-
niunicações, informa em seu artigo que o Brasil gas-
tara até 1980 cerca de 4 bilhões e 200 milhões de
dólares, para dispor de "um eficientíssimo instru-
mento, que lhe garantirá um desenvolvimento har-
monioso de todo o país."

1

Estudos

I PR Ò Y Ê ÒCI QN GEOPOLITICA BEL ' BiR Ài-S I ;LVT]

A revista Estratégia tem
130 páginas, das quais 42
publicam anúncios de em-
presas argentinas e geral-
mente aborda assuntos do
imediato interesse do pais
em matéria de economia,
desenvolvimento social, po-
litica e assuntos militares
iriterrelaclonados.

O artigo do General Al-
berto Vicente Nieto aborda
minuciosamente todo o pro-
jeto brasileiro de comuni-
cações, mas escapam-lhe ai-
gumas imprecisões, como
por exemplo, o custo total
da obra, evidentemente
bastante abaixo daquilo que
foi por ele imaginado, pois
o Brasil já conta com uma
infra-estrutura sobre a qual
será possível montar um
plano bem mais moderno
em, matéria de inversões
monetárias.

Em conclusão, o General
diz que "o Brasil iniciou
uma grande expansão de
suas redes de telecomuni-
cações nacionais e interna-
cionais, por considerar que
elas constituem fator deter-
ir in ante no desenvolvi-
mento econômico, social e
cultural de todo o pais." O
militar argentino especifica
os planos em favor do Cen-
tro-Oeste e da Amazônia
até as fronteiras com os vi-
zinhos daquela parte do
continente.

5 termina por dizer que"as importantes inversões
realizadas e a realizar no
setor de telecomunicações
aumentarão a capacidade
industrial local, promoverão
a formação e capacitação
de pessoal e impulsionarão
vigorosamente as áreas de
investigação e desenvolvi-
mento."

Imperialismo
O Tenente-coronel Pio-

rentino Diaz Loza, de cuja
biografia profissional sabe-
se que é oficial de cavala-
ria, lembra em seu artigo
Geopolitica do Brasil, a
afirmativa do Presidente
Getúlio Vargas de que "o
problema da ocupação eco-
nômica de nosso território
é um postulado da própria
criação do Estado Nacional.
Estamos empenhados na es-
truturação de núcleos de
crescimento, não só ao lar-
go da faixa maritima, mas
abarcando a totalidade do
pais. E essa obra — que
constituirá o maior titulo
de glória da geração atual,
pois significa unir e entre-
laçar as forças vivas da
Nação — deverá se orientar

no sentido dos paralelos, re-
novando o lema bandeiran-
te de "marcha para o Oes-
te."

Depois de falar sobre
uma possível influência do
Brasil sobre a Bolivia e o
Paraguai e da anulação da
penetração argentina nes-
ses dois países, o articulista
volta a citar um outro bra-
sileiro, o General Golberi do
Couto e Silva, em seu livro
Geopolitica do Brasil:"O grande coração cen-
trai brasileiro, por sua sim-
pies e desnudada expressão
espacial e a posição supe-
rior de que desfruta no con-
junto como centro natural
de estrutura, traz escrito
em si mesmo um destino
imperial manifesto..."

Os planos
O Tenente-Coronel Fio-

rentino Diaz Loza diz no
decorrer do seu artigo que
o Brasil dispõe de uni plano
de penetração para cada
um dos seus vizinhos, inclu-
sive para o Equador, com o
qual não tem fronteiras fi-
sicas.

Falando de vários proje-
tos econômicos brasileiros
de expressão política, o ar-
ticulista fala de Ilha Soltei-
ra e Itaipu que "represen-
tam uma ambição não só
de desenvolvimento regio-
nal, mas também de hege-
monia ecojiômico-industrial
sobre o Cone Sul do Conti-
nente"."A antinatural projeção
brasileira na Antártida —
diz ainda o Tenente-Coro-
nei — está também apoiada
numa plataforma geoestra-
tégica. Esta ilegítima pre-' tensão, ademais de lograr
uma parte do território an-
tártico, tem como objetivo
inte-ferir em outros proble-
mas Inerentes às nações
do Cone Sul".

Afirma o articulista que"o continuo e coordenado
acionar das distintas linhas
geoestratégicas permitirão
ao Brasil aumentar o seu
valor como potência, não só
continental, mas também
no concerto mundial. Até
agora, o Brasil tem contato
com os seguintes elementos
a seu favor: 1) — uma cia-
ra vocação imperial; 2) —
um apoio político é econô-
mico dos Estados Unidos,
enquanto o Brasil serve aos

seus interesses capitalistas
(imperialismo dos EUA —
subimprrialismo brasileiro);
3) — uma situação poli-
tica, econômica r social In-
terna1 favorável; 4) — bai-
canização política e ideoló-
gica dos Governos e povos
sul-americanos".

Como contrapartida, cita
o articulista:

1) Os processos de liber-
tação latino-americanos; 2)
a situação, politico -eco-
nômica das grandes potên-
cias mundiais; 3) a multi-
polarização mundial, em es-
pecial o bloco dos países do
terceiro mundo; 4) a dete-
rioração da situação social
brasileira, a explosão demo-
gráfica e a" crescente cons-
cientlzação ão seu povo; 5)
os Governos de clara ori-
gem nacional e popular e a
visão de grandeza dos Go-
vemos surgidos democrati-
camente nos países lati-
no-americanos; 6) o apoio
politico e econômico assim
como as alianças qn.e pos-
sam receber ou conceber
tais Governos".

O artigo do tenente-co-
ronel, que é bastante longo,
situa em cada uma de suas
partes o que chama de dife-
rentes e inteligentes formas
de atuação dos estrategistas
brasileiros em seu objetivo
de levar a influência do
Brasil.é todos os paises lati-,
no-americanos, com espe-
ciai atenção para a bacia
do Prata.

Isto é o Rio.
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E isto ê que é vida.

Aqui tem de tudo: boate, piscina, quadras de tênis, restaurantes
internacionais, bares à vontade. Tudo num só lugar justamente para,
deixá-lo bem à vontade. Ou ao sabor gostoso da vida do carioca.

O Hotel Inter-Continental Rio
é uma cidade maravilhosa.

rAC,F,C0 l ljP«1^1l
li-. fwF-°mTm'
[•'jSlNTMOO V'ji£f/«l° °")jN|jjÍ' '"iljj

| "'Vlí-Í^"'' iiI_í'-~. ft
a ... • \ •' r~^ CONTROL Ul
Í_ II ç-» CUEMCA DEU PLAT/jp '•

MMmm

ANTÁRTIDA 
'#'

O mapa tenta mostrar para onde se dirigiam
as diferentes pontas - de - lança brasileiras

Bons ventos lhe traz
Nas suas comemorações de fim-de-ano, não
se esqueça de que, no Rio, é começo de
verão. É forte. E que MARAND é o ventila-
dor que põe o calor abaixo de zero.
Nesla oportunidade, desejamos aos nossos
clientes, fornecedores, financeiras, bancos •
amigos - que tanto nos ajudaram - que oi
bons ventos lhes tragam muita paz e prós-
peridade no Ano Novo.

H. ROQUE LTDA.
Rua Acra, 47 - 8.° • 9." andar».
PBX - -23-9610, 743-6359 - 230-0123 - 232-7164
223-0820 - 232-7461 - Ria - GB.
Baixada Ftuminantt - Nava Iguaçu: Tel.31-01 • Mina-
Gtrait -JUIZ DE FORA: T«l. 712-6496 -Nilorói: Teli.
712-2150 - 718-6214 - 718-6920 - Espirita Santa -
VITÓRIA; Ttl. 32768.

Praia da Gávea,'222 — Tel.: 399-2200 — Telex — 790
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pagamento imediato e total do saldo devedor

agora-mars do que nunca,
é bom negócio

vender ou comprar imóveis
com a sergio dourado
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Esta é uma iniciativa pioneira, no campo imobiliário,
que interessa e beneficia diretamente a você, tanto ao
vender como ao comprar imóveis, desde que o faça através
da Sérgio Dourado. V -

É uma iniciativa que vem humanizar a compra ou
venda de imóveis, tornando-a duplamente válida porque,
além da garantia natural representada pelo próprio imóvel,
traz maior solidez e tranqüilidade para a sua família.

De agora em diante, se você vender o seu imóvel
através do Grupo Sérgio Dourado, você recebe, no ato da
escritura, ura Seguro Imobiliário que lhe garante, pelo
Grupo Atlântica-Boa Vista, o pagamento imediato do saldo
devedor, caso venha a faltar quem está comprando.

De agora em diante, se você comprar o seu imóvel na
Sergio Dourado, terá, com o contrato assinado, uma
tranqüilidade nova, que é fundamental para quem sé
preocupa com o futuro dos seus. O Seguro Imobiliário,
criado pela Sergio Dourado, é proteção adicional para seus
clientes e vem tornar ainda mais vantajosa a compra
de imóveis.

Beneficiando quem vende, beneficiando quem compra,
beneficiando você, o Seguro Imobiliário é mais uma razão
para que você, ao vender ou comprar imóveis, procure
sempre a Sergio Dourado.

f^NAtlântka-Boavista
^^^ W Seguros 0
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SERGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBtUÁRIOS
CoiictorRcbp.SeiGioDouMdoLopcs^Ctcci 1,178
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Mobutu chega a Pequim
e faz visita a Chu En-lai

China
promove
General

•^ Pequim (ANSA-AFP-JB) — Com
_ uma comitiva do 70 pessoas e acom-
3 panhado de sua mulher, o Presidente
1 do Zaire, Mobutu Sese Seko, chegou
_ ontem a Pequim, em sua segunda vi-
„,sita oficial à China desde a normall-
..zação das relações entre os dois pai-
_ ses, em novembro de 1972.

Inúmeras pessoas com cartazes a
_ fazor da "amizade entre os povos das
_ nações em desenvolvimento" aclama-
.ram a delegação africana, recebido no
_ aeroporto da Capital chinesa pelo Vi-
. ce-Primeira-Ministro' Teng H s i a o
„.ping, representante de Chu En-lai.

7 BOAS VINDAS

Em editorial de boas vindas a Mo-
.. butu, o Diário do Povo denunciou as
: "tentativas colonialistas, imperialistas

. :c hegemônicas das grandes potências
: de criar desordens e cometer sabota-
.gens para 

"deter 
a.anarcha dos paisesem desenvolvimento", salientando:"O Zaire, junto com outras na-• ções, desenvolveu lutas, com êxito,

contra o imperialismo, colonialismo ehegemonismo, que tudo fazem parasemear discórdias entre os paises e
os movimentos de libertação nacional;
com o objetivo de so infiltrar c exer-
cer seu controle sobre eles".
AS RELAÇÕES

Em novembro de 1972, Zaire c
China estabeleceram relações diplo-
máticas. Dois meses depois, em Janei-ro de 1973, Mobutu visitou Pequim,
quando o apoio chinês aos grupos de
Oposição zairenses foi lembrado porMao Tsé-tung, que comentou: "Perdi
muito dinheiro e armas tentando der-
rubá-lo".

Na ocasião da visita do Presiden-
te Mobutu, um dos maiores emprésti-
mos chineses foi feito ao Zaire — 100
milhões de dólares (Cr$ 730 milhões)— e discussões sobre uma linha aérea
Zaire-China foram iniciadas.

Entre os principais produtos afri-
canos nos quais o Governo de Pequim
está interessado, constam zinco e pos-sivelmente urânio do Zaire.

Os caminhos da penetração
Co7)i o fi7ial da Revolução Cultu-

ral, a Chi7ia voltou-se para a recupe-
ração de seu prestigio Í7iternaci07ial e
a prestar atenção para a África, 071-
de seus progra7iias de ajuda refletem
as muda7iças das perspectivas politi-cas chinesas e a. prioridade dada às
relações co?ra o conti7ie7ite.

Este 07to, Tiove Chefes de Estado
africa7ios visítara7ii a Chi7ia, eníre
cies Julius Nyerere, da Ta7iza7iia,
Ke7incth Kawida, Zâmbia, Houari
Boumedie7ine, Argélia, Léopold Sedar
Se7ighor, Senegal, e Ornar Bo7igo, Ga-
bão.

Atualmente a Chi7ia possui re-
prese7itação C7n 26 paises africa7ios —
este ano Gabão e Niger,, em março e
julho respectiva7iie7ite, 7iormalizara7n
suas relações com Pequim — inspi-
rando-sc no priTicipio: "O caminho
seguido pelo povo chinês é o que deve
ser adotado pelos povos das diversas
nações colo7iiais e se7iiicoloniais em
sua luta pela Í7idepedência naciOTial".

' 
PENETRAÇÃO CHINESA .

A penetração da C/izna na África
— C7n fra7ica coTiipetição co?» as na-

. ções Ocidc7itais e, priTicipalmente, a
. Ü7iião Soviética — fa-se, e foi feita,

através da ajuda eco7iômica e do
apoio aos 7iiovi7iie7itos de libertação.

As guerrilhas co7ita7W— e co7i-
taram — com apoio não apenas no' campo da retórica, mas com armas le-
ves e i7istrume7itos de telecomunica-

Internacional Ptiquis*

ções, além de oric7itação estratégica e
treí7ia7tiento, tendo diversos dirigentes
revolucio7iários,— e7itre eles Sa7nora
Machel da Frente de Libertação de
Moçambique, e ATtülcar Cabral, do
Partido Africu7io para a Indepe7idê7i-
cia da Guiné e Cabo Verde — procla-7iia7ião suas viage7is a Pequim.

Ê sobretudo a partir da TaTizania
e Za77íbia — os 7iiaiores êxitos da po-litica chi7iesa —• que se exerce a i7i-
fluê7icia de Pcqui7ii 710 conti7ie7ite, e
C7itre os 7iiais favorecidos pela ajuda'da Chi7ia estão Moçambique, Gui7ié,
Co7igo, Mali, Uganda e Serra Leoa,
sc7n coTitar a Mauritânia) onde a in-
fluencia soviética <awtbé?/t é 7iiuito
forte.

Nações onde uma 7nuãa7iça poli-tica, ocorreu tambè7ii vê7ii recebeTido
ate7ição especial, C07710 República
Malgaxe, Gabão, Nigéria, Zaire, So-
mália, Se7iegal. E, 7ios últi7/ws anos,
os chineses tenderam a coTicentrar
seus esforços em paises pequenos on-
de os lucros em boa vo7itade são ai-
tos: Rua7ida, Burundi, DaoTiié, Togo,
Chade, República dos Ca7narões e
Ilhas Maurício.

A expa7isão chinesa continua,
apesar das tcTitativas soviéticas de ex-
piorar as reservas africaTias sobre a
caTiipaTiha eco7W7)iica de PequiTn,
acusa7ido a Chi7ia de ser Tnotivada ex-
clusiva7nente por i7iteresse próprio e
afir77ia7ido que os chineses C07iiercia7n
com a África do Sul e Rodésia, onde
prcdomina7n Governos de mi7ioria
branca.

Pequim (AFP-JB) — A
terceira promoção ao Es-
tado-Maior Central do
Exército chinês, om 10 dias,
foi revelada ontem, ao figu-
rar o nome do General Hu
Wei como Chefe-Adjunto do
Estado-Maior Central d o
Exército numa lista de per-
sonalidades presentes à
chegada do Presidente do
Zaire, General Mobutu, pa-
ra uma visita a Pequim.

Hu Wei era membro su-
plente do Comitê Central
do Partido Comunista chi-
nês e vice-presidente do
Comitê Revolucionário da
província de Shensi na Chi-
na Central. Os outros dois
militares recém-deslgnados
para o Estado-Maior são os
Generais Yang Cheng-wu c*
Wang Shang-jung, reabili-
tados há poucos meses.

WANG E YANG

Consta como provável que
o General Yang — colocado
em desgraça quando perdeu
o cargo de Chefe-Interino
do Estado-Maior durante a
Revolução Cultural, em
março de 1968 — tenha re-
cuperado suas funções an-
teriores ou pelo menos a de
adjunto.

Numa lista de personali-
dades (em geral indicador
de mudanças nos postos di-
rigentes) presentes a um
enterro dia 7 último, Yang
antecedia dois Chefes-
Adjuntos. A sua reabili-
tação foi revelada em 31 de
julho, sem nenhuma refe-
rência a suas funções no
Exército.

O General Wang Shang-
jung — diretor do Depar-
tamento de Operações do
Exército até desaparecer
em 1966 — foi citado como
Chefe-Adjunto do Estado-
Maior no relatório sobre
uma recepção diplomática
em Pequim, dia 9 último.
Seu reaparecimento em pú-
blico foi registrado em 30
«ic setembro, véspera da
festa nacional chinesa.

.'No clia 2-4 de dézem bro, à meia-noite; o
Papa Paulo VI oficiará em Roma a abertura

do Ano Santo de 1975. Esta festa é celebrada
a cada 25 anos e tem por finalidade

/ a reaproximação dos homens através da
./•"_ renovação espiritual. .Durante 1975

seremos convidados a refletir e, com isso;
"teremos a oportunidade de descobrir uma nova

.vida em nós mesmos.
Aqui no Rio, marcando o encerramento dos

preparativos para a festa,.será realizada
uma solenidade religiosa

no dia 21 de dezembro, na mova Catedral à

Avenida Chile. Às 21h30m será apresentado
um Oratório em multivisão - um
espetáculo de som e imagens — produzido
especialmente para o evento. Em seguida, o
Cardeal D. Eugênio Sales celebrará a Missa do
Ano Santo na Guanabara,
acompanhado pela Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal e pela Associação de Canto
Coral do Rio de Janeiro. Será uma grande
manifestação de fé à qual você não
•deve faltar. No. dia 21 de dezembro
você tem um encontro
marcado na Catedral. Compareça.

1975-ANO SANTO
QUANDO 0 REENCONTRO COM
A FÉ É A RENOVAÇÃO DA VIDA.

Israel vê Egito abandonar
plano de paz de Kissinger
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Sadat denuncia1 situação crítica
Cairo, Beirute —

(AP-AFP-JB) — O Pre-
sidente egípcio, A n w a r
Sadat,,advertiu que a situa-
ção no Oriente Médio é
como "uma bomba prestes
a explodir" e revelou man-
ter contatos permanentes
com o Presidente Gerald
Ford e o Secretário de Es-
tado Henry Klssinger, a fim
de estar ciente dos eventu-
ais progressos nprte-

, americanos nas negociações
bilaterais.

"Se os norte-americanos
conseguirem algum êxito
em sua política de diplo-
macia gradual, tudo irá
bem", disse Sadat. "Se não,
Iremos a Genebra, de açor-
do com a teoria soviética,
e os norte-americanos con-
cordariam com isso porque
é um fato que todos acaba-
remos indo à Conferência."

MODERAÇÃO
"Quando digo desar-

memos a bomba, quero
dizer que deve ser mantido
o impulso do processo em
direção à paz. Este começou
com os acordos de separa-
ção de forças. Deveria ter
continuado a partir de en-
tão. Há uma demora, deve-
mos revigorar o impulso."
Sadat falou a jornalistas
iranianos e o tom moderado
de suas declarações con-
trastou com as afirmações
do Chanceler Ismail Falími,
na semana passada, que
impôs como condição para
um acordo com Israel o fim
da imigração judia.

O Presidente egípcio afir-
mou que Israel deveria en-
tender que a força não é a
solução para o conflito ára-
b e -1 s raelense. "Deveriam
(os israelenses) estar con-
vencidos de que não é pre-
cioso acumular as enormes
quantidades de armas
modernas que receberam
tíos Estados Unidos".

"Se os israelenses nos
devolverem os territórios e
se convencerem de que a
força e as medidas milita-
res não resolverão o proble-
ma, creio que isto significa-
ria que estanirs desar-
mando a bomba no Orien-
te Médio, a Conferência de
Genebra poderia ser dis-
pensada e o problema ser
resolvido com a Resolução n°
338 da ONU". (A 338, que
estabeleceu cessar-fogo na^
região, em outubro de 1973,
reitera a Resolução 242 da
ONU, de novembro de 1967,
que pedia a retirada total
de Israel dos territórios
árabes ocupados e uma jus-
ta solução para o problema
palestino.).

Perguntado se, na sua
opinião, o Oriente Médio es-
tá se dirigindo para a pazou uma nova guerra, res-
pondeu o dirigente egípcio
que as recentes "posições
intransigentes" de Israel le-
varam-no a reformular seu
tradicional otimismo. "Pre-
cizam realmente da | paz?
Procuram realmente a paz?Nós procuramos a paz. As-
seguro-lhes. Por isso sou
otimista, mas depende do
outro lado,"

Sadat reafirmou que está
prevista, para os próximos
dias, uma reunião entre os
representantes da Siria,
Egito, Jordânia, e Organi-
zação da Libertação da Pa-
léstina (OLP), para elaborar
uma estratégia conjunta a
ser levada à Conferência de
Genebra.

Em Beirute, informou-se
ontem que os comandos mi-
litares libanês, sirio e egip-
cio permaneceram em con-
tato todo o domingo, visan-
do coordenar suas. forças
militares no caso de um
novo ataque israelense ao
Líbano.
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EmN. Iorque, GÔlda Meir admitiu que a
União Soviética não deseja destruir Israel
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Sadat, nos jardins.de sua casa em Ghiza.
reafirma que o Egito deseja a paz

Iraque afirma que Irã
derrubou dois aviões

Beirute e Bagdá (AFP-AP-UPI-JB) —O Iraque
anunciou ontem que o Irã derrubou dois de seus
aviões no último fim de semana, e classificou o
lato como uma "intervenção e uma provocação pe-
rigosãs". '

Comunicado militar difundido em Bagdá escla-
reesu que os aviões foram alcançados por mísseis
Hawk, de fabricação norte-americana, que atin-
giram grande altura em espaço aéreo iraquiano.

ADVERTÊNCIA

"A intervenção e a agressão iranianas, apoia-
das pelo imperialismo norte-americano, atingiram
uma séria etapa. Tanto o Irã como seus partidários
terão que sofrer as conseqüências", advertiu a no-

, ta de Bagdá.
O primeiro aparelho íoi derrubado no sábado,

aproximadamente às 17 horas (locais), e o segundo
no domingo, em condições idênticas, às 16 horas.
Não se informou, no entanto, o tipo dos aviões der-
rubados nem a sorte das tripulações.

Desde 1969, as Forças Armadas do Irã e Iraque
têm choques constantes na fronteira, aparentemen-
te provocados pela disputa sobre os direitos de na-
vegação no rio Shatt El Arab, que constitui o limite
entre os dois paises. Ambas as partes acusam-se
mutuamente de agressão.

O Iraque também acusa o Irã de apoiar os
rebeldes curdos que querem a independência ,do
Norte do pais, região riquíssima em petróleo. En-
quanto o Irã é um pais fortemente comprometido
com as potências capitalistas ocidentais, o Iraque
tem na União Soviética sua maior aliada — o que
resultam uma orientação Ideológica bastante dife-
rente entre os dois paises.

TV SHARP com venda, instalação, assistência técnica,
e financiamento diretamente da fábrica.

Aberto até às 22 horas.

Rua das Laranjeiras, 43 - Lojas 17/a 25 ¦
Telefones: 2654)842 - 265-1997

Jerusalém e Telaviv
(UPI-JB) — Israel acredita
que o Egito está abando-
nando a política de nego-
criações por etapas para o
Oriente Médio, impulsiona-

, da pelo Secretário de Esta-
do Henry Klsslnger, e pro-cura uma reaproximação
com a União Soviética, es-
creveu ontem o jornal Jeru-
saUr.ii Posl.

Observou o jornal que, se
o Egito melhorar suas re-
lações com o Kremllm e a
Conferência de Paz de Ge-
nebra for reaberta, "as au-
toridades Israelenses con-
templam a perspectiva de
que Israel tenha de abando-
nar a conferência, num ges-
to difícil e arriscado que po-
dera ser tomado apenas se
o Governo estiver seguro do
apoio norte-americano."

MEDO E REALIDADE
"Cada vez mais, Jerusa-

lém está chegando à con-
clusão de que o que se te-
mia é uma realidade: o Egl-
to está voltando às costas
aos esforços de mediação do
Dr. Kissinger e está passan-
do novamente para a órbita
soviética" — afirmou Jeru-
salem Post.

"Acredita-se que as pers-
pectivas de uma segunda
etapa de solução no Sinai
entre Israel e o Egito estão
diminuindo", acrescentou o
jornal, precisando que o.s is-
raelénses haviam chegado a
essas conclusões com base
nos seguintes fatores:

a exigência egípcia de
que Israel congele a imi-
graçãp judia nos próximos
50 anos;

a visita ao Cairo do se-
cretário-geral do Partido
Comunista da União Sovié-
tica, Leonid Brejnev, em
meados de janeiro;

o reinicio próximo da
entrega de armas soviéticas
ao Egito, como resultado da
visita de Brejnev.

"Provavelmente, não ha-
verá um rompimento
abrupto e total com o Se-
cretário de Estado norte-
americano — assinalou o
Post — mas o Egito limita-
rá de forma definitiva, se-
gundo o entendimento is-
raelense, a capacidade de
manobrar politicamente de
forma independente."

GARANTIAS

Em despacho procedente
de Washington, o jornal
Haaretz indicou que o Se-
cretário de Estado Henry
Kissinger acha que qual-
quer novo acordo parcial
entre o Egito e Israel não
poderá vigorar mais de 15
meses. (Israel declarou re-
centemente que deseja um
prazo de três a cinco anos
para um futuro acorde).

"Também se informou
que Kissinger acredita qus
a maiorif. das condições po-
liticas que Israel impôs ao
Egito será recusada pelo
Cairo", assinalou o Haaretz.

Fontes oficiais israelenses
disseram que o Egito terá
de dar garantias a Jerusa-
lém de suas intenções paci-
ficas, embora não precise
fazer uma declaração públi-
ca de não beligerancia. Co-
mentando as declarações de
Fahmi — sobre o fim da
imigração judia — um por-
ta-voz do Governo conside-
rou que elas "põem um si-
nal de interrogação sobre o
desejo do Egito de negociar
uma solução transitória.""Se o Egito não está dis-
posto a ir multo longe,
então. Israel não está dis-
posto a retirar suas tropas
para muito longe no Sinai",
acrescentou.

GOLDA, EM DÚVIDA
"Não creio que à União

Soviética tenha ocorrido
destruir Israel. Tampouco
creio que queiram uma
guerra total, mas tenho
grandes, grandes dúvidas
de que a União Soviética
queira a paz na área", de-
c 1 a r o u a^ ex - Primeira
Ministra israelense, Golda
Meir, em entrevista à tele-
visão norte-americana, em
Nova Iorque.

Segundo Golda Meir, "a
União Soviética quer que a
situação na área seja propi-
cia para aumentar sua pre-
sença militar." Por isso, ob-
servou, é improvável uma
ação conjunta por parte
dos Estados Unidos e União
Soviética visando a paz no
Oriente Médio.
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Ford e Giscard marcam reunião de energia para 75
CONFERÊNCIA DA MARTINICA - 9
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Giscard e Ford voltam ao hotel para almoçar depois de visitar um velho canavial na Martinica

As decisões da Martinica
Realização, em março de

1975, de uma reunião preparató-ria sobre a questão de energia,
oom a participação de paises ex-
portadores e consumidores de
petróleo, inclusive com a parti-cipação de nações em desenvol-
vimento.

Consultas intensivas entre
consumidores, antes da realiza-
ção de uma conferência entre

importadores e exportadores de
petróleo.

Adoção de uma politica eco-
nômica consistente, a fim de evi- -
tar o desemprego enquanto se
combate a inflação. Ao mesmo
tempo, recomenda-se que os Go-
vernos evitem medidas de na-
tureza protecionista.

Cada Governa poderá avaliar

suas reservas de ouro' de acordo
com os preços do mercado, sem
seguir mais um preço fixo.

• Apoio às decisões soviético-
norte-americanas de Vladivostok
e coordenação de esforços entre
Paris e Washington para asse-
guiar melhores medidas de sal-
vaguarda com relação a material
nuclear.

Fort-de-France, Martinica (APP-AP-
UPI-ANSA-JB) _ Produtores e consu-mldores de petróleo realizarão em marco
próximo uma reunião preparatória parauma ampla conferência Internacionalsobre energia. A decisão foi obtida emMartinica, durante as discussões entreos Presidentes Gerald Ford e Giscardd'Estaing.

O comunicado conjunto dos doisChefes de Estado, ao final do encontrode três dias, revela posições de compro-misso e conciliação, a tal ponto que aFrança concordou em pagar aos EstadosUnidos 100 milhões de dólares (Cr$ 730milhões) como indenização pela decisãodo falecido Presidente Charles de Gaullede ordenar a retirada das forças norte-americanas da OTAN do território fran-cês, em 1966.
SÍNTESE DE POSIÇÕES

Antes da reunião de cúpula da Mar-tinica, a França, propunha uma confe-rência de exportadores e consumidores
de petróleo, Incluindo entre estes repre-sentantes dos paises em desenvolvimen-
to. Os Estados Unidos, por sua vez, exi-
giam uma reunião apenas de consumi-
dores, a fim de fazer uma frente diantedos exportadores e forçar uma reduçãode preços.

Após as conversas entre Giscard. eFord, encerradas ontem, Washington
aceitou a idéia francesa e os Presidentes
decidiram realizar uma primeira reu-nião preparatória de exportadores e con-sumidores, em março do ano que vem.Ao mesmo tempo, entretanto, Paris con-cordou com a proposta norte-americana
de consultas intensivas entre consumi-dores."França e Estados Unidos realiza-ram a síntese de suas posições em ma-teria de energia" — observou o Secreta-rio de Estado Henry Kissinger. "Discuti-
mos não colho antagonistas, mas comoaliados."

O comunicado divulgado ao fim dareunião diz que, em relação à questãode energia, os Presidentes ressaltaram "a
importância da solidariedade entre asnações importadoras de petróleo."Além disso, os dois líderes estabele-ceram como programa de ação que "as
duas nações devem utilizar os organis-mos e contatos já existentes, para au-mentar a cooperação em matéria de ener-
gia." Essa cooperação, prossegue o do-cumento, "deve incluir, em particular,programas de conservação de energia
para o desenvolvimento das fontes ener-
géticas já existentes e de alternativas."

Ao comentar o resultado da reuniãona Martinica, Giscaird d'Estaing afirmou

que deseja ver encerrados os trabalhosda conferência sobre petróleo antes dopróximo verão europeu. Lembrou quo oobjetivo central da conferência é reequl-librar o mercado petrolífero mundial eu-tre os paises produtores e consumidores."Os mal-entendidos que possam surgirentre França e Estados Unidos" — co-montou o Presidente francês — "serão
dissipados mediante contatos pessoais dosChefes de Estado."
OURO, COMÉRCIO E DEFESA

O comunicado inclui também deci-soes na área financeira e econômica.
Quanto à questão do ouro, os Presidentes
concordaram que seria apropriado paraqualquer Governo que o deseje, adotar osatuais preços do mercado como base deavaliação de suas reservas de ouro.

O Secretário de Estado Henry Kis-singer confirmou que os Bancos Centrais
poderão avaliar suas reservas de ouro deacordo com os preços do mercado, semseguir mais um preço fixo. Giscard afir-mou que se trata de uma medida que aFrança pretende adotar a curto prazo.No que se refere a níveis de empregoe comércio, Ford e Giscard estabeleceram
que seus paises, assim como as naçõesdo Mercado Comum Europeu, "devem
adotar políticas econômicas consistentesa fim de que sejam efetivas para evitaro desemprego enquanto se luta contra ainflação." Reconheceram ainda a impor-taíicia de "evitar medidas de natureza
protecionista."

O documento diz que os dois Presi-dentes, na presença de Henry Kissinger,
informaram-se mutuamente sobre seusúltimos contatos com a União Soviética ea China e trataram também das nego-ciações. entre Oriente e Ocidente.

No que se refere à Indochina, osChefes de Estado observaram que "são
alentadores os progressos feitos no Laos
para a reconciliação" e manifestaram aesperança de que as duas partes possamnegociar, em vez de guerrear, no Cambo-
ja. Sobre a Aliança Atlântica, "renova-
ram os compromissos dos seus Governosde continuar a estreitar suas relações nocampo da defesa."

No encerramento da reunião presi-dencial, Kissinger disse que as conversa-
ções tinham dado origem a um novo es-
pirito de cooperação entre a França e osEstados Unidos. Acrescentou que este fo-ra um dos resultados "realmente impor-tantes" da conferência de cúpula. O Se-cretário de Estado afirmou que tomara
parte em muitas reuniões franco-norte-
americanas, unas em nenhuma tinha en-contrado "semelhante espirito de coope-ração e boa vontade."

Mais revalorizução do ouro c petróleo na página 24
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Levei I — January, 20 to March, 8
Mond-y lo Friday — from: 5:30. ai 7:30pm

levei II — January, 13 lo February, 28
Monday lo Thursday — from 5:30 to 7:3üpm
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levei II — Monday to Friday — from: 8:30 lo 10:30am

Mondav to Friday — from: 8:30 to 7:30pm
levei III — Tuesdays and Thurdays — from: 5:30 lo 7:30pm
levei IV — Mondays and Wednesdays - from: 5:30 to 7:30pm
INFORMATIONS ANO INSCRIPTIONS: Coordenação Central de Ati-
vidades de Extensão - CCE/PUC - Rua Marquês de São Vicento,
209 - sala 101 da Ala Kennedy — Tel.: 247-6030 ramal 335.
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O Curso de Verão ideal, começando de-
pois das Festas (2/1) e terminando antes
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nao é cigarro
para se jogar
a ponta fora.
O aço Cofenaz tem a mesma resistência de ponta a ponta.
Nos aços torcidos você é obrigado a cortar as pontas,
pois, elas tem resistência 30% menor; ,

CA50-A - Sai pronto do laminadoi; tem resistência natural.
CA50-B - É torcido a frio para atingir essa

resistência,, mas suas pontas permanecem
com a resistência inicial.

Portanto, aço não é cigarro para se jogar a ponta fora...

, a cas
coferraz
é aço de ponta aponta
RIOQUATRO
Tels.: 242-7091 e 242-7783
Rio de Janeiro - GB
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Apr oveite os incentivos
fiscais na Cocisa -
Companhia de Cimento
Salvador, aprovada pela
Sudene e integrante do
Grupo Industrial Itaú.
Vocô desconta 42% no
seu imposto de renda e
participa numa empresa
que todo dia produz
centenas de toneladas de
alno concreto. .

Companhia
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Sede. Av. Estados Unidos,
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CEP01419- São Paulo- (SP)

Ener. Corbiniano S/A
Corretagom de Valores
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36 2944 -37-480G (SP)
Thocn - Distribuidora
do Titulos e Valores
Mobiliários Ltda.
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Ricci reage
à prisão
na Itália

Roma (AFP-AP-JB) — O
General neofascista Ugo
Riccl, preso no domingo
por conspirai' contra o Oo-
verno, afirmou ao jornal
II Tempo que "todos sabem
que estão cometendo uma
Injustiça contra mim e só
aceitei esta situação para
demonstrar aos militares
Italianos que qualquer um
deles está sujeito a ser pre-
so em seu próprio pais".

A detenção de Ricci, e de
outras 30 pessoas, ocorreu
por ordem do Juiz Glovanni
Tamburino, de Pádua, que
investiga as atividades da
organização militar de dl-
irclta Rosa dos Ventos, en-
tre elas a arrecadação de
fundos entre industriais
para executar atentados
destinados a provocar a
queda do Governo e a as-
censão ao Poder da direita.
RAMIFICAÇÕES

O Juiz Fillppo Flori, de
Roma, expediu também
cinco ordens de prisão con-
tra oficiais do Corpo de Ça-
i-ablneiros acusados de
conspiração e responsáveis
pelo plano de ocupação, em
agosto passado, da residên-
cia de verão do Presidente
da República. No fim de se-
mana, o Conde Giovanni
Zillo, de Veneza, acusado de
ser cúmplice de Ricci, foi
preso.

Ugo Riccl, de 52 anos, é
o segundo General acusado
de pertencer à Rosa dos
Ventos. O primeiro, já en-
carcerado, é Vito Mlcell,
ex-chefe do Serviço Secreto
italiano. Os dois Generais
rejeitaram a acusação e
não responderam às per-
guntas do Juiz de Pádua,
alegando que seu tribunal
não possui poderes para
atuar no caso;

Glovanni Tamburino co-
meçou as.investigações co-
mo conseqüência das de-
núncios de que altos ofi-
ciais do Serviço Secreto en-
cobriram diferentes com-
plõs direitistas contra o
Governo, inclusive, um en-
cabeçado por coronéis, em
7 de dezembro de 1970 —
organizado pelo Príncipe
Junio Valério Borghese, he-
rói fascista da Segunda
Guerra, que morreu em
agosto último na Espanha.

A intimação contra Riccl
não é nova, data de julho,
mas o General sempre con-
seguiu adiar sua prisão,alegando razões de saúde.
Só agora Tamburino conse-
guiu pegá-lo. Um carro de
policia, domingo passado,
levou Riccl de Roma para
Pádua, onde se encontra
atualmente em uma cela ao
lado da do Tenente-Coronel
Amos Spiazzi, ex-integran-
te do Serviço Secreto (SID),
preso em janeiro. Alguns
jornais da Itália, defenden-
do os detidos, alegam que o
caso deveria ser levado a
tribunais militares, porqueas constantes prisões "es-
tão abalando as altas esfe-
ras militares".
LUZ SOBRE A MAFIA

Encerraram-se ontem,
com uma reunião em Paler-
mo, as atividades da Co-
missão Parlamentar queinvestiga, desde 1963, as ati-
vidades da Máfia e breve-
mente publicará i'm relato-
rio completo. Entre outras
revelações, adiantou-se, a
Comissão descreverá "a co-
laboração dos círculos ias-
cistas com os mafiosos". ODeputado Pio La Torre dis-
se que até os anos 60 a M _•
lia era considerada apenas
uma organização crlmino-
sa ligada a seqüestras, dro-
gas e prostituição.'"A Comissão Parlamen-
tar chegou à conclusão de
que a Máfia é também um
grande grupo de pressão
política", explicou. Dèsco-
briu-se detalhes de boa par-
te da estrutura criminosa.,"Sabe-se que á organização
abandonou o jogo contra os
agricultores ricos por ser
pouco rentável (ameaças de
extorsão) e lançou-se, com
toda força, na especulação
imobiliária, além de mon-
tar uma nova e poderosa
iréde de tráfico de drogas".
Em Turim, Gênova e Milão
os mafiosos exploram ml-
lhares de emigrantes desor-
ganizados, principalmente
os procedentes da Calábria
e da Sicilia. "Mas, nas áreas
Industriais, os homens da
Máfia encontraram um
inesperado inimigo nos sln-
dicatos operários que
acusam a organização de
bloquear o desenvolvlmen-
to do Sul da Itália para
conbrolarmelhor sua popu-
lação".

Os grupos neofascistas,
segundo Pio La Torre, são
importantes aliados da Má-
fia ho Norte ''destacando-
se os militares que, em par-
te, se beneficiam do tráfico
de armais". Para Pio La Tor-
re, a melhor maneira de a
Itália se livrar da Máfia é"empreendendo", para co-
rnieçao., um amplo plano de
saneamento nas estruturas
dó Estado,

Ex-colaborador de Franco prevê fim do regime
Madri (UPI-JB) — A menos que

inicie uma significativa reforma poli-
tica, o Governo do Gencrallsslmo
Francisco Franco estará ameaçado dc
desaparecer, advertiu ontem, perante
o Conselho Nacional do Movimento
(Partido único) o ex-Subsecretário dc
Informação e Turismo Marcelino Ore-
J».

O Conselho, reunido ontem cm
Madri, aprovou por 95 votos e três
abstpnçõss o projeto governamental
que autoriza o, criação de associações
políticas na Espanha. Segundo o pro-
jeto, os espanhóis maiores de 18 anos
terão, embora com severas restrições,
o direito dc se associarem livremente
com propósitos políticos c de organiza-
rem entidades com esse objoüvo, des-
de que no âmbito do Movimento.

Sua intervenção, um caso isola-
do do manifestação liberal numa das ,
mais Importantes instituições políticas
do regime franqulsta, se dou na ses-
são em que o Conselho examinava o
anteprojeto da lei que autoriza a cria-
ção de associações políticas. O ante-
projeto sofreu diversas emendas da

direita radical, e Já foi rejeitado pc-
los liberais.

Oreja, dc 37 anos, reflete a opl-
nião dos jovens espanhóis do mundo
dos negócios e das profissões liberais.

— Podemos optar por dois cami-
nhos: um, capaz de mobilizar apoio
e esperança; outro, que, supostamen-
te, acentuaria a discórdia c quebraria
uma promessa de liberalização políti-

ca, num momento cm que a Espanha
sabe, como todos nós o sabemos, quese aproxima o fim de uma era.

Oreja, que falava cm nome dc sua
clrcunscrlção política, a Província
basca de Gulpuzeoa, pediu aos 110
Conselheiros para rejeitarem o ante-
projeto, por ser inconstitucional, c dc-
volvê-lo ao Governo a fim dc introdu-
zir modificações importantes.

Antes de
da América Laqualquer outra empresa, a
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Soviéticos fortalecem poder de Brejnev
Moscou • (AFP-JB) — O Comitô

Central do Partido Comunista da
União Soviética, reunido cm Moscou,
consolidou o poder do secretãrlo-ge-
ral Leonid Brejnev e de todos os
atuais dirigentes, desmentindo, assim
rumores que circularam em Wash-
ington, de que, por exemplo, o Minis-

tro da Defesa, Marechal Andrei Gre-
chko, passaria-à reforma.

A única alteração foi o afasta-
mento do Ministro dos Assuntos Cul-
turais', Plotr Demichev, de seu cargo
de suplente do Polltburo, a fim de se
dedicar às novas ''atribuições que me
foram confiadas", segundo informou
a Agência Tass.

Depois do "grande discurso" dc
Brejnev, (provavelmente relacionado
com o Plarib Qüinqüenal que termina
em 1975), o diretor do Gosplan —-
Departamento Central do planeja-
mento — Nikolal Baibakov, e o Ml-
nistro das Finanças, Vassill Garbu-
zov, apresentaram Informes sobre o
desenvolvimento da economia e o or-

çamento para 1075, qua foram apro-
vados.

O plenário aprovou também uma
resolução que ressalta a necessidade
de melhorar a qualidade da produção
e o progresso técnico. A resolução
faz um apelo aos trabalhadores, para
que atinjam os objetivos do Plano

antes do tempo previsto e obtenham
"novos êxitos no reforço do poderio"
para a "elevação constante do bom-
estar do povo soviético".

Amanhã começa a sessão do So-
vlet Supremo (Parlamento), durante
a qual serão anunciados publlcamen-
te os resultados econômicos de 1974
e os objetivos para 1975.

Vasp - a maior frota de Boeing 737
em vôo 18 Boeing 737.
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a empresa que mais entende de

Apnmeira a lhe dar o melhor jato
para voar o BrasiU a primeira também este ano
em lhe dar novos Boeing 737!

Quando uma empresa está voltada para servir você
melhor e integrada na filosofia do Governo do Estado de São
Paulo, ela faz o que a VASP fez: transforma os lucros gerados
cela sua organização em beneficio para seus passageiros:é assim que a VASP, antes de qualquer companhia, já opera
18 Boeing 737 em suas linhas, voando o Brasil.

É a maior frota de Boeing 737 da América Latina -
mantendo a vanguarda da sua VASP nas rotas do Brasil a jato.E é bom lembrar que a VASP foi a primeira a colocar o
Boeing 737 a serviço dos brasileiros. E é a primeira no mundo
a operar o Super Boeing 737.

Mais conforto, mais horários à sua escolha,
conexões mais f áceis-avanço em tudo, para você
voar junto com a empresa aérea 5 anos na frente!

A Vasp lhe oferece mais com o jato mais moderno
do mundo em vôo no Brasil. Mais facilidade e conforto paraviagens de turismo e negócios: conexões, rapidez de ida e volta,
horários de vôos pesquisados e selecionados para atendê-lo
melhor.

Elevação da aviação comercial em rotas brasileiras
a nível internacional!

A meta é o homem - isso na VASP vem sendo um
princípio de trabalho.

Esse princípio atinge também as tripulações:
os comandantes que viajam com você no Boeing 737, voam
o jato mais moderno do mundo em uso no Brasil há 5 anos
e vão fazer seu treinamento no "Full-Digital-Full-Task",
o mais moderno e completo simulador de vôo no mundo.

Com uma escala de serviço que faz com que eles cheguem
ao avião sempre bem dispostos, sem problemas, tranqüilos e
descansados.

Porque essa escala - se você não sabia é tempo de saber •
respeita não só o descanso normal a que a tripulação tem
direito, mas chega às minúcias dç respeitar o dia do aniversário
do comandante, por exemplo, para que ele possa passá-lo com a
família.

A primeira na América Latina a implantar
o Sistema de Reservas por Computador!

A VASP oferece a você
outra vitória espetacular, o
primeiro sistema de Reserva por' Computador da América Latina.

Agora, em menos de
um segundo, você pode fazer
sua reserva para qualquer
ponto do País.

Você diz o que quer,
para onde quer ir, que
horário prefere e até reservas
de hotel e conexões de vôo para outras cidades?

Com esses dados, em menos de um segundo -
dissemos menos de um segundo - você tem a resposta completa.

Nada de espera no telefone ou no balcão.
O Sistema de Reserva por Computador já está instalado

em São Paulo (Congonhas e Lojas VASP), Rio de Janeiro
(Galeão e Lojas VASP), Brasília (Aeroporto de Brasília e Lojas
VASP) e Belo Horizonte (Lojas VASP).

Vá vê-lo. O seu Agente também está ligado ao Sistema
VASP de Reserva de Passagem pelo Fonetur.

A VASP é pioneira naquilo que interessa a você.

VASR
aempresaaerea Sanosnaftcnte.
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A única maneira que

encontramos de mostrar toda
nossa frota foi através de
uma montagem fotográfica,

Porque os nossos
Boeing 737 estão sempre
voando para servir você.

Rodésia
liberta
presos

Salisbury e Johannesburg
(UPI-JB) — O Ministro da
Lei e da Ordem da Rodésia,
Des mond Lardnor-Burke,
começou ontem a assinar
alvarás do soltura ,para cer-
ca de 200 presos políticos,
entre eles o cx-Piimelro-
Ministro Garfleld Todd, ai-
guns detidos, sem processo,
há 11 anos.

A liberdade dos presos
políticos — a maioria ne-
gros — foi determinada
após acordo entre o Pre-
mler Ian Smith e líderes
nacionalistas, que concorda-
ram em suspender a guerri-
lha para manter conver-
sações sobre o futuro cons-
titucional do pais, em jancl-
ro ou fevereiro do próximo
ano.

POSIÇÕES MAIS RÍGIDAS

As duas partes em dispu-
ta constitucional, originada
da declaração unilateral de
independência da Grã-Brc-
tanha em 19C5, durante a
última semana de intensa
atividade politica, tornaram
mais rígidas suas condições
para se chegar a um acordo
de paz e cooperação na Ro-
désia.

Smith; em discurso pelo
rádio, salientou: "Se che-
garmos algum dia a ter um
Governo de negros, então
nossa politica terá falhado.
Seria uma tragédia se che-
gássemos à situação de ter,
um dia, um Governo bran-
co, e, no seguinte, um Go-
verno negro."

Acrescentou que enqúári-
to viver se oporá a um Go-
verno negro, mas não à for-
mação de um Governo mui-
tirracial, afirmando sua dis-
posição de renunciar se se
considerar que seu Gabine-
te bloqueia a conclusão de
um tratado de paz.

Os lideres negros, por sua
vez, revelaram que o mini-
mo por eles reivindicado é
a imediata paridade de ne-
gros e brancos no Parla-
mento e um Governo majo-
ritário para os 5 milhões de
africanos no prazo de dois
anos.

O presidente da União
Nacional Africana de
Zimbabwe (ZANU), reveren-
do Ndabaningi Sithole, res-
saltou que não poderá ha-
ver uma solução para os
problemas internos do pais
se os brancos não abando-
narem sua insistência de
governar a maioria.

PROPOSTA DE PAZ

O Primeiro-Ministro d a
África do Sul, John Voster,
renovou sua proposta de
paz com os africanos ne-
gros, por ocasião da come-
moração do aniversário da
vitória bôer contra os zulus
no Rio Sangrento, em Na-
tal, em 1838.

"A nação sul-africana es-
tá incorporada ao conti-
nente africano desde o ber-
ço até a sepultura de cada
um dos indivíduos. A acei-
tação da identidade separa-
da dos negros e indianos, e
sua conseqüente integração
nó panorama social e politi-
co do pais, é algo que tam-
bém tem suas raízes na po-
litica básica da África do
Sul", disse.

O Presidente Jacobus
Fouche, por sua vez, decla-
rou: "Confirmamos que ofe-
recemos o desejo de paz,
com a mão e o coração
abertos, a todos os cidadãos
deste pais — brancos, ne-
gros ou mestiços — que de-
sejem compartilhar nosso
território e seus benefícios
em paz e amizade."

O lider do Partido Nacio-
nal, Albert Hertzog, acen-
tuou que os brancos não
aceitam o discurso do-Presi-
dente; "liberal e contrário
aos termos do pacto funda-
mental que juramos cum-
prir, pacto de luta, enquan-
to esta mensagem entrega
o pais aos mestiços e negros
e simplesmente põe fim à
luta."

Bonn exalta
função
da OTAN

Bonn (UPI-JB) — A Ali-
anca Atlântica "continua
sendo a base de nossa segu- .
rança" e sem ela a disten-
são entre Oriente e Ociden-
te "seria Inconcebível", afir-
mou o Ministro das Rela-
ções Exteriores da Republi-
ca Federal da Alemanha,
H a ns—Dietrlch Genscher,
em artigo publicado ontem
numa revista especializada.

Genscher disse que 
' "são

coisas do passado" as dis-
sensões Internas na Òrgani-
zacão do Tratado do Atlan-
tico Norte (OTAN): "A Ali-
anca está viva e funcional.
Os atritos, como aqueles en-
tre a França e os Estados
Unidos ficaram para trás.
As consultas constantes en-
tre seus membros nos dão
motivos de satisfação."
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Informe JB
Salvai a gravura
nordestina

Há <decadas vivem no Nordeste
algumas centenas de gravadores anô-
nlmos. Entalham a inadelra tirada
dos troncos retorcidos pela seca. De-
senvolvem uma arte essencialmente
popular, decorativa de seus casebres,
e às vezes levam para as feiras do in-
terior alguns maços co?» gravuras re-
presentando animais, a Virgem, a Via-
Sacra e os santos.

Nunca loram ajudados por ntn-
guém. Fazem seus trabalhos como
m"is uma prova de que a criação ar-
tistica ê inerente ao ser humano, aci-
ma de divisões geográficas ou econô-
micas. Produzem na quantidade que
querem, apenas por produzir, porque
acham bonito.

Agora, esses verdadeiros sacerdo-
tes da arte popular brasileira estão
sendo visitados por mercadores do
Sul ou explorados por alguns esper-
talhões das grandes cidades do Nor-
Veste que lhes oferecem dinheiros
nunca vistos e levam consigo, ao in-
vés das gravuras, as próprias matrizes.

Graças a essa operação, inúmeras
galerias podem oferecer aos clientes o
produto da arte popular nordestina.
Acabam sendo gravuras a preços bai-
xos, que se transformam em veráa-
detra pechincha,.

Esquecem-se todos do fenômeno
do ceramista Vitaltno, que foi enrl-
quecido e drenado, enquanto o Sul
era invadido por bonecos de barro
que custavam o mesmo preço que
porcelanas de Sèvres, e os artistas, em
suas casas, viviam na mesma miséria
de antes.

Se tudo não passasse de uma sim-
pies especulação de mercado, nada
haveria a temer. No entanto, os gra-
vaãóres já estão sendo estimulados a
dobrar tuas produções, margaridas,
barquinhos t bobagens que são valo-
rizadas no Sul.

Ou alguém toma uma providência,
ou o pais conseguirá assistir, em pou-
cos anos, ao desaparecimento de mais
uma forma de arte popular. Talvez a
última.

Correspondência ativa
O Secretário de Estado Henry Kis-

singer e o Chanceler Azeredo da Sil-
veira vêm mantendo uma correspon-
dência extremamente movimentada.

Por mês, circulam entre Washing-
ton e Brasilia de quatro a seis cartas.

Na última, o professor Kissinger
confirmou que chegaria ao Brasil, se
possível, na primeira quinzena de ja-
neiro.

Problema misto
Reúne-se hoje a Comissão Mista

de Fixação de Valores Tributários. Vai
receber inúmeros estudos, inclusive o
que estabelece o aumento do Impôs-
to Predial, que em algumas áreas do
Estado seria majorado em até 300%.

Os técnicos que elaboraram o tra-
balho, certamente fundados em boas
razões, esquecem-se de que a Comis-
são Mista não deve resolver um pro-
blema misto sem correr o risco de co-
meter grave erro.

Com a próxima fusão dos dois Es-
tados, e com a existência de um Go-

vernador já nomeado, qualquer alte-
ração poderia ser precipitada.

Estudos otimistas
Foram concluídos os estudos em

torno da potência da hidrelétrica de
Itaipu.

Ela gerará 12 milhões e COO mil
qulllowatts. Um milhão 890 mil a mais
do que se pensava no ano passado.

Com isso, o Brasil e o Paraguai
terão, no rio Paraná, o equivalente a
três usinas nucleares de Angra dos
Reis ou a uma vez e meia a de Jupiá.

A partir deste verão a Secretaria
Especial do Meio-Ambiente colocará
nas principais praias do pais placas
informativas do grau de poluição das
águas.

A medida é correta, mas corre o
risco de ser tão inócua quanto a banT
deira vermelha hasteada e desrespel-
tada pelos banhistas.

Talvez valesse a pena colocar pia-
cas semelhantes na porta de cada Pa-
lácio de Governo, informando quantas
praias estão poluídas em cada Estado,
sem que o poder público tome provi-
dências.

A quem interessar possa
Estudos recentes realizados por

técnicos ingleses dão conta de que,
caso uma das plataformas de explora-
ção submarina de petróleo do mar do
Norte sofra algum acidente e venha a
vdespejar óleo no oceano, isso será su-
ficlente para exterminar a flora e a
fauna da região.

Ex-quase futuro
O engenheiro Ronaldo Fabricio,

ex-diretor das Centrais Elétricas Flu-
mlnenses, quase foi o futuro Prefeito
de Niterói, por dois anos, até a «reali-
zação das eleições municipais.

Preços dançantes
Em menos de cinco minutos de

percurso de automóvel, um estupefato
comprador de panetones em São Pau-
lo registrou a seguinte oscilação de
mercado:

1.° supermercado: CrS 27,50
2.° supermercado: CrS 35,90
3.° supermercado: Cr$ 31,00

O recorde da Vale
Ontem, às 15h05m, entrou no car-

guciro Nordic Chieftain, a serviço da
Nippon Steel, o 50.° milhão de tonela-
das de ferro exportadas pela Vale do
Rio Doce.

Bateu-se assim o recorde de ven-
das e a marca do ano. Como restam
duas semanas, é possível que sejam
exportados mais 2 milhões de tonela -
das.

Por enquanto, já foram faturados
cerca de 500 milhões de dólares.

Uma grande amizade
Retomou do Kuwait o Sr. Paulo

Lira. Lá, além de ver e procurar o que
todos procuram, reviu o presidente do
Banco Central daquele pais, seu velho
conhecido.

Trata-se de pessoa duplamente
poderosa. Em primeiro lugar, porque
é presidente do Banco Oficial do
Kuwait. Em segundo, porque o Banco
tem seis funcionários. Portanto, na
pior das hipóteses, ele representa um
sexto da fortuna gerida pela institui-
ção.

Lance-livre
Foi homologada a absorção do BancoUnião Comercial pelo Itaú. Por coinci-dência, ocorreu no mês em que o Itaú co-memora 30 anos de existência e 10 de sua

primeira fusão, com o Federal de Crédi-to. Desde 1964 o banco já realizou, comsucesso, duas fusões e .três incorporações.
Entre os telegramas de congratulações

recebidos pela Sudene, pela sua festa de15 anos, estava um do Sr. JuscelinoKubltsehek, em cujo Governo foi criadoo órgão.

A Cobec —. Companhia Brasileira deEntrepostos e Comércio,'está exportando,no momento, do porto de Santos, 100 miltoneladas de milho.
I Em Brasília, russos e brasileiros nego-ciam. Eles querem a presença em Moscou,

em 1975, de uma escola de samba comple-ta. Em troca, os brasileiros pedem a vin-da de um conjunto de primeira do Boi-choi.

Sexta-feira próxima, o Sr. MaurícioShulmann, presidente do BNH, assina comGoverno de Santa Catarina um con-vênio de 258 milhões de cruzeiros. Os re-cursos ssr3o empjiegados no controle da
poluição no Estado.

Já Instalado no saguão da; Embaixada
Brasileira em Londres o busto do Embai-xador Moniz de Aragão, o fundador daSociedade Anglo-Brasileira. O trabalho, foifeito em 1951 pelo escultor francês Ma-
nasse e estava na sede da Sociedade, naCanning House, em Londres.

A Caixa Econômica de Minas Geraisconseguiu um recorde: os depósitos emsuas Cadernetas de Poupança atingiram
bilhão e meio de cruzeiros.
No fim de semana, na Estrada Rio—Petrópolis, uma carreta" que transportavafósforos pegou fogo. Ardeu durante trêshoras, interrompendo o tráfego e apa-vorando todo mundo. Não apareceu umsó guarda, apavorado ou não.

O Major Bonetti é o novo supervisordo Fluminense.
No próximo dia 20 o Governador Cha-

gas Freitas almoça no Palácio Guanaba-ra com a bancada do MDB carioca naCâmara dos Deputados.
O projeto que visa tornar navegável orio Tietê deverá acarretar investimentosda ordem de 250 milhões dc dólares.
Brasília tem suas excentricidades, masinstalar um restaurante ao pé do mastromonumental da cidade é absoluta faltade imaginação.
O empresário Sérgio Nunes recebeu umpedido de amostras de sardinhas brasilei-ras vindo das Ilhas Fidji, na Oceania.
Domingo, na sessão das 10 do cinemaVeneza, a fila estava enorme. A direçãoda casa não perdeu tempo: mandou abilheteira aumentar o preço da entradade 8 para 10 cruzeiros. Em outras pa-lavras, oficializou o cambio negro.
O Peru está comprando 200 mil dó-lareç de eletrodomésticos fabricados noCeará. E nos próximos dias sesrue pnra.Lima uma partida de secadores de cabelo,
Aos sábados, o Embaixador Derek Dod-son, áa Inglaterra, abre. em Brasília a

quadra de tênis da sua dacíia no lago pa-ra disputados games diplomáticos. Exi.çên-
cia única: que o jogador saiba pelo me-nos segurar a raquete.

O caminhão coni placa oficial 86-00-61,
do Tribunal Eleitoral da Guanabara, rea-llzou ontem, com absoluto sucesso, umamudança em Petrópolis, no Estado do Rio.

De um locutor da Difusora dc Cam-
pos: "Garoupa, tanto petróleo dando so-
pa." E logo depois: "Falando de Campas,
a Capital brasileira do petróleo."

Nos primeiros meses do ano, novo pia-no de expansão da Telefônica em Ipane-
ma, com entrega prevista por um prazode 24 meses.

SE VOCÊ AINDA NÃO
PROVOU OS DELICIOSOS
VINHOS ALEMÃES
VOCÊ NÃO SABE
0 QUE ESTÁ f
PERDENDO. %m

Temos marcas '

exclusivas: Krover
Nacktaiscli, Zoller
SchwarzeKatzeLiBbfraumlIcfi.
E muitas outras bebidas finas,
nacionais e importadas.
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Rua Buenos Aires, 101 .
Rua Buenos Aires, 177

Rua Visconde de Pirajá, 330 - L. 107

PRESENT
INESQUECÍVEIS
- JÓIAS FINAS

RELÓGIOS DAS
MELHORES MARCAS

_" PRATARIADE LEI
t
Esompra bom lembrar
os prepos e facilidades da

PASCHOAl JÓIAS
RUA GONÇALVES OIAS16-D

BOM
GOSTO

AS SUAS
ORDENS
NoilUi (u<J0HÕ*l 1&0 leiMjirc

bem rocebidot SeUtionada
t oitcão d» Piolanu de Loi -

CtiHoil- Perfunm t Artigoi

paia p'«<»ni»i Bom pi<no o

fácil de pugui
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CESTAS DE NATAL
Whiskies Escocesas, Vinhos, Champagnas a Licores

Importados - Conservas Finas
Soe. Hazan de Importação Ltda.
Rua Senador Pompeu, 128 - Centro

Tels: 243-9576-243-7975 - 243-1901 - 243-6354
27 Anos Servindo o Comércio a Indústria.

panettone BaildUCCO
Leve Panettone Bauducco
para casa hoje mesmo.
Que mal existe em repartir
alegria de Natal antes do dia?
Guanabara - tel.: 260-2683

. .Bauducco Baudig

.__F^'Y * •li. ¦¦

WHISKY, 0 PRESENTE BOCatifl.
Sr. Empresário: Compre diretamente no

IMPORTADOR famosas marcas como:
CRANT'S, CHIVAS, HOUSE OF LORD'S, JOHN
WALKER, | & B, CLENFIDDICH, QUEEN ANNE,
DIMPLE, etc...

VINHOS e CHAMPACNE IMPORTADOS e o
sensacional Forestier

US - REPRESENTAÇÕES LTDA.
Importação e Exportação

Rua Acre, 28 sala 704 -Tels: 243-1193 - 223-1525

CREDITO
NA HORA
Cr$ 7.536,00 para você comprar o que quiser e onde quiser.

Av. Rio Branco, 114— 7.° andar
Tel.: 224-6992

FOMENTO NACIONAL S. A.
CRÉDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Separit multiplica man do trabalha
com divisórias moduladas
Paredes do Eucaplac cem
perfis do alumínio.
Rápida instalação. Fácil
remoção, Padrões o
Cores altamente
decorativos.

^— ESCRITÓRIOS
Jm& REPARTIÇÕES

1»j D km 5Eanp
PWNEJAMENTO DO ESPAÇO GRATUITO.^^^w,^ 7. ffQ£C >

>y 1
separit

Rua da Lapa, 180 GB.

ESCOLAS

Móveis c Instalações Ltda.

T«ls.: 222-49B2 a 242-1714 .

revelamos o segredo
da cortina dos 1001
abrir e fechar

Devido ao seu revolucionário
processo de fixação, utilizando
perfil de madeira e deslizadores dc
nylon, cortinas DESLYS deslizam
suavemente, permitindo um
funcionar constante, garantido por
10 anos. Apresentada em inúmeras
padronagens de alta qualidade,
cortinas DESLYS, custam um
pouquinho mais, porém são o toque
final de qualidade em sua decoração,
Aceitamos cartões dc credito
Loja: Rua da Lapa, 180 Kio GB

\\

Cortinas

as que deslizam QJ

Tels.: 232-1982
242-2560
232-8254

Perfil STP Patente registrada
ll» D.N.P.I.subun? (IUH097

Padre do Pará pede a Chagas
que proíba escola de samba
de exibir u Cirio de Nazaré

Belém (Sucursal) — A paróquia de Nazaré ea direção das festividades da Santa pediram, porcarta, que o Governador Chagas Freitas proíba o
desfile da Escola de, Samba Unidos de São Carlos,
no carnaval de 1975, apresentando como tema O
Cirio de Nazaré. Consideram difícil "conciliar as fes-
tas religiosas com as carnavalescas", de caracteris-
ticas mundanas.

A carta, assinada pelo pároco de Nazaré, Padre
Giovanni Incampo, e pelo coordenador da Festa deNazaré, Nelson Ribeiro, destaca que o carnaval, "que
tantas vezes leva ao exagero nos folguedos do corpo
e, consequentemente, em prejuízo do espírito e dadimensão religiosa do homem", irá desrespeitar o
povo paraense com a apresentação inadequada de
um tema religioso.

A caria

"A paróquia de Nossa Se-
nhora de Nazaré tomou co-
nheclmento de que a Escola
de Samba Unidos de São
Carlos escolheu, como enre-
do para sua apresentação
no carnaval de 1975, o Cirio
de Nossa Senhora de Naza-
ré, que se realiza anualmen-
te em Belém do Pará.

Sobre essa medida, e con-
siderando que se trata de
um ato que recebe auxílio
dos órgãos de promoção tu-
ristica do Governo do Esta-
do, permitimo-nos vir à pre-
sença de Vossa Excelência
para fazer algumas ponde-
rações que nos parecem
oportunas pelas Implicações
religiosas que certamente
haverá dessa exibição car-
navalesca.

Preliminarmente, deseja-
mos frisar que tomamos co-
mo premissa que a exibição
p r o g r amada certamente
pretende resguardar o in-
dispensável respeito e aus-
teridade inerente à nature-
za do ato religioso.

Apesar disso, vimos pon-
derar à V. Exa. quanto à
inadequação do tema esco-
lhido à exibição carnavales-
ca, o que irá naturalmente
importar um efeito in-
desejado pelos promotores
da escola de samba: um
tratamento incoveniente da
festividade que aqui se rea-
liza em honra à mãe de Je-
sus.

O cornava! é, em si, uma
festa mundpna, com càrac-
teristicas que levam tantas
vezes ao exagero nos foi-
guedos do coipo e, conse-
quentemente e m prejuízo
do espírito e da dimensão
religiosa do homem. E' difi-
cil assim conciliar a festivl-
dade religiosa com a festivl-
dade carnavalesca. A concl-
Ilação importará .em desça-
racterização de uma das
duas.

Por outro lado, o culto
prestado à Nossa Senhora
de Nazaré, com alto senti-
mento de fé, tem dimensões
ant ropológicas profundas
na sociedade paraense. Será
sèm dúvida decepcionante,
e chocante mesmo, para o
povo paraense e para os de-
votos que vèm de outros
quadrantes da Nação, verl-
ficar o culto que presta à
Virgem Mãe sendo motivo
de e x i b iç ã o carnavalesca.
Esse povo certamente sen-
tir-se-á desrespeitado em
sua fé e atingido em seus
princípios religiosos.

E' respaldados nessas pre-
missas que nos aproxima-
mos de V. Exa. para rogar
a Interferência de sua auto-
ridade no sentido de não
permitir que essa exibição
seja realizada.

Aproveitamos a oportuni-
dade para apresentar nos-
sos protestos de profundo
respeito e consideração."

repercussão
Durante o último Cirio de

Nazaré — a maior festa re-
ligiosa do Norte do pais, que
atrai para Belém romeiros
de todos os recantos — em
outubro passado, dois repre-
sentantes da Escola d e
Samba Unidos de São Car-
los estiveram em Belém pa-
ra colher os elementos ne-
cessários à utilização do Ci-
rio como tema da escola no
Carnaval de 1975. Logo que
a noticia foi divulgada, sur-
giram protestos de áreas
conservadoras.

O colunista Raymundo
Mário Sobral, de A Provín-
cia do Pará, resolveu fazer
uma pesquisa, concluindo
que a maioria das pessoas
ouvidas — figuras de desta-
que das mais diferentes atl-
vidades profissionais, n o
Pará — apoiava a utilização
do tema no carnaval, po-
rém "desde que o tratamen-

to dado não ofendesse à
tradição do povo paraense."

O maior temor está na
maneira como a escola do
samba apresentará o tema.
O pároco de Nazaré, Padre
Giovanni Incampo, chegou
a dizer que "ninguém terá
a coragem de colocar uma
menina nua dentro de uma
berlinda. Eles não chegarão
a esse ridículo, tenho certe-
za." Para o sacerdote, são
duas festas que não se ca-
sam. "Seria ridículo uma
sambista no meio da pro-
cissão do Cirio — disse —
assim como seria mais ridi-
culo ainda, alguém rezando
ou representando alguma
coisa do Cirio num desfile
de carnaval." Ele entende
que a utilização do Cirio no
carnaval "é um desrespeito
ao sentimento sagrado de
um povo católico."

Governo
veta
35 livros

Brasília (Sucursal) — OMinistro da Justiça, Sr. Ar-
mando Falcão, proibiu on-tem a circulação de 35 li-vros estrangeiros, no Brasil,o determinou a sua conse-
qusnte apreensão em todas
a.s livrarias Os livros foram
considerados pelo Ministro
como eróticos e pornográfl-cos e enquadrados no De-
creto-Lei 1 077, que instituiu
a verificação p. 'a em
impressos com base na mo-
ral e nos bons costumes.

O livro francês Emanuel-
le, também à vencia em li-
vraria, será apreendido porrecomendação do Ministro,
que o está iendo desde a se-
mana passada. A Divisão de
Censura do DPF já admitiu
que o filme Emanucllc, ain-
da não chegado ao Brasi],
não será exibido "por sua.s
cenas de sexo e pornogra-
fia."

OS LIVROS

Os livros que serão
apreendidos, todos da, No-
blct Editora Ltda., são os
seguintes: Slup Ship, de Ml-
chael Adrlan; Pick-Up, de
Michael Adrian; Meei Mari-
lyn, de Thomas Cassidy.
Carnal Cousins, de Jack
Vaste; Blue Love. de Tho-
mas Conrad; Peggy Gcts
Hers, de Stephen Morr"3on;
Kevln's Big Number, d e
John Dell; Reckless Flesh.
de Ben Doughty; / Coiifess,
de Chris Harrison; When
She Was Rad. de Emerald
Evans; Miss Stuk-Up, de
Rob 0'Ncal; Sheila's Sins,
de Gil Hohns: .4 Degrdãíng
Afair, de Dert Phelan; Co-
me Again, de Frederick
Starr: Sweet Lips, de Flet-
cher Hill; The ColoncVs
Boy, de Jay Greene- Hot
and Tighth, de John Dou-
glas; Camera Cuties, d c
Ephram Lord; Initiation to
Sin, de Iam Lederer; Neigh-
borhood Swap, de Don El-
cord; Abby Opens Vp, de
Andrew Laird; Sugar, de
Emerald Evans; Hot Pur-
suit, de Banyon; Doing
Daddy, de Samuel Sutton;
Willd, de Vincent Church:
Strand-Party, de L e o p o 1 d
Lowenzaham • Strabe d c
Geilbeit, de ~ tra Lauer;
Wollust, de Dieter Kulp; ^
Der Orgienkeller, de Roy ^
Mills; Die Liebesschule, de *S»i.

Lothar Herzefeld: Das
Lust-Duett, de Jean MLchon;
Sex auf Reisen, de Pornô
Vellem; Tagebuch Einer
Modernem Ehe, de Herberfc
Housep. Trandris das Fun-
geck e Antilustine.
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SABENDO USAR
NÃO VAI FALT
CAMPANHA NAOOM1 CE MCiONAUXAÇÀO DO L'S3 C t ENERGIA

POR QUE ALUGAR UM TV EM CORES!
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Porque custa menos de CrS 8.00 por dia.
Porque a Colortel se encarrega de consertar ou substituir
o aparelho defeituoso imediatamente.

Porque você troca periodicamente o aparelho velho
. por uni novo sem gastar mais nenhum tostão.

Porque, se você não quiser continuar alugando, o
qúe você pagou entra como parte do pagamento
na hora da compra. ,

E porquevna Colortel você resolve tudo em poucos
minutos e não perde tempo.

® COLORTEL
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Papa afirma sua autoridade
e faz apelo à conciliação

INTERNACIONAL - 13

BeatifMicaç»3ó, um
longo processo

Araújo Netlo
Correspondente

Roma — A conclusão do"processo diocesano" para abeatificação ãe Pio XII eJoão XXIII vale apenas co-
mo o encerramento ãa faseinstrutòria, feita sobretudo
com a coleta de testemu-
nhos que devem dar inicio
e orientar um novo proces-so, este mais rigoroso e
mais minucioso, a cargo de
congregação para as causas
de santificação da Santa
Sé.

Um segundo processo_ quepode durar mais oito anos,
como durou o primeiro —
instrutório — dado por con-cluido ontem de manhã noTribunal Diocesano de no-ma, na presença de paren-tes, ex-colaboradores, pou-cos amigos dos dois Papas,bispos, sacerdotes e de umconde (Enrico Galeazzi) denobreza vaticana.

PRIMEIRO PARECER

Ao Papa Paulo VI, depois
da leitura dos autos do pro-cesso diocesano, caberá, dc
hoje em diante, a decisão
de dar prosseguimento e de
dar um primeiro parecersobre a conveniência dasetapas sucessivas: pela bea-tificação e pela santifi-
cação.

Por ora, o máximo que se
pode atribuir a Pio XII
(Eugênio Pacelli) e João

XXIII (Ângelo Roncalli) éo título de "Veneráveis."
levando em conta o fartomaterial d e testemunhos
recolhidos desde o dia 17 deoutubro de 1967, depois queforam ouvidas 61 pessoasem sete nações para Pio
XII e 50 outras em nove
paises diferentes para JoãoXXIII.

Que o material recolhido— embora não acompanha-
do de qualqtier parecer do
Tribunal Diocesano — éconsiderado importante e
suficiente para as fasescomple7nentares de investi-
gação, deduz-se das pala-vras do Cardeal Vigário de
Roma, Ugo Poletti. Foi ele
quem disse ontem: "A san-
tidade não se confunde
nunca com as instituições
humanas. Um santo prepa-ro outro santo: foi exata-
mente a clarividência e a
sapiência de Pio XII que
preparou ao Cardeal Ron-
calli a via do supremo pon-tificaáo. Nós, todavia, conti-
miamos em humilde oração,
à espera do juízo definitivo
da Santa Igreja."

A próxima etapa a se
cumprir procurará estabele-
cer sobretudo o poder mila-
groso dos Papas candidatos
a beatos e, mais tarde, a
santos. A congregação para
as causas de Santificação
procurará recolher o maior
número ãe informações so-
bre casos de milagres devi-
dos a Pio XII e a João
XXIII, nos mais diversos
ambientes, nos quatro can-
tos ão mundo. Cada um de-
les deverá ser fartamente
apurado e ihistraão — de
modo a serem submetidos
ao exame ãe uma comissão
de médicos que, com o
maior rigor cientifico, de-
terminará se os poderes mi-
lagrosos dos dois últimos
antecessores de Paulo VI
transcendem, não podem
ser explicados pela ciência
médica.

Somente depois desse tra-
balho e dessas provas con-
cretas, a Santa Sé, em par-
ticular o Papa, deliberará
sobre a concessão do titulo
de beatos a Pio XII e João
XXIII.

— Quantos anos seriam
necessários, ainda para che-
gar-se à santificação?

Uma autoridade eclesiás-
tica respondeu-nos: "è im-
previsível e indefinido esse
tempo. Depois de beatos,
eles podem inclusive espe-
rar mais cem anos para se-
rem santos."

Heath exige
explicações
de Wilson

Londres (UPI-JB) — O li-
der aa Oposição conserva-
dora, Edward Heath, exigiu
que o Governo do Primei-
ro-Mlnlstro trabalhista Ha-
rold Wilson revele porme-
nores da crise por que pas-
sa a Grã-Bretanha. Km sua
opinião, o Governo traba-
lhista, "<jue anda à deriva,
deveria expor exatamente
ao povo quanto é má a si-
tuacão".

Na semana passada, da-
dos oficiais demonstraram
que a inflação atingiu
18,3%, índice sem preceden-tes no país.

Vaticano (AP-UPI-AFP-JB) — O Pa-
pa Paulo VI fez ontem um decidido ape-
lo à unidade c reconciliação da Igreja
Católica e reafirmou sua autoridade con-
tra os desafios daqueles que, segundo
afirmou, estão espalhando na Igreja "as
sementes da desintegração".

Em sua exortação, o Papa expressou
também sua tristeza ante os padres queabandonam o sacerdócio c renunciam asuas vocações, causando transtornos atoda a comunidade e Introduzindo teo-rias "estranhas ao espirito de Cristo".

Família unificada
"A Igreja, que reconhece em todos a

mesma dignidade e liberdade dos filhos
de Deus, não pode ser substituída peloespirito de grupos qUe leva a opções dis-
crlminatórias, privando desta forma a
caridade de seu sustentáculo natural, queé a justiça.", assegurou o Papa.

Depois de afirmar que "devemos to-
dos nos aperfeiçoar através do Evange-
lho" e que este "manifesta completamen-
te sua divina força" através da Igreja,"com a contribuição indiscriminada de
todos os fiéis", Paulo VI revelou:"Nós nos esforçamos por compreen-
der as raízes desta situação (de ameaçaà unidade da Igreja) e comparamos coma situação análoga' na qual vive a socie-dade civil atual, dividida em facções egrupos opostos entre si. Infelizmente,também a Igreja parece sofrer um pou-, co os efeitos da referida condição, mesela não deve assimilar o que nada maisé do que um estado patológico"."A Igreja" — prosseguiu o Papa —"deve conservar sua originalidade de fa-milia unificada dentro da diversidade d»seus integrantes. E mais: deve conservaro fermento que auxilia a sociedade areagir, como se dizia dos primeiros cris-tãos — olhai como se amam. E assim,tendo diante dos olhos este quadro daprimeira comunidade — um quadro cer-tamente não idílico, mas sim amadureci-do através dais provas e dos sofrimentos— pedimos a todos superar as ilegítimase perigosas diversidades para se reconhe-cerem irmãos unidos pelo amor de Cris-to".

Fruto da redenção
A reconciliação — que "supera ruiu-ras e distúrbios" — foi o tema básicoda exortação feita por Paulo VI: i"A Igreja, precisamente por ser ummundo reconciliado, é também realidadenatural e permanentemente reconcilia-dora... A reconciliação, em seu duplo as-pecto de paz recuperada entre Deus e oshomens e dos homens entre si, é o pri-meiro fruto da redenção e tem, como cs-

ta, dimensões universais, tanto em ex-
tensão como em intensidade".

A reconciliação, frisou o Papa, en-
contra sua "expressão privilegiada" na
Igreja, que é "como um sacramento, ou
seja, signo e instrumento da união intl-
ma com Deus e da unidade de todo o gô-nero humano"."Para poder expressar plenamenteessa forma de sacramentação própria, a
que esteja vinculada sua própria razão de
ser, é necessário que a Igreja, como se
requer para cada sacramento, seja sinal
significativo; que realize aquela concór-
dia e convergência de doutrina, de vida
e de culto que caracterizaram seus pri-
meiros tempos e que permanecem sem-
pre como elemento essencial da mesma.
Esta concórdia — ao contrário de qual-
quer divisão que atentará contra sua or-
ganica ligação — não pode. senão au-
mentar a força de seu testemunho, revê-
lar as razões de sua existência e molho-
rar sua credibilidade".

Portanto, acentuou Paulo VI, "é ne-
cessário que todos os fiéis, para não trair
os desígnios de Deus no mundo, perse-
verem na fidelidade ao Espirito Santo,
o qual unifica a Igreja em comunhão e
ministério e com a força do Evangelho a
rejuvenesce e a renova Incessantemente,
conduzindo-a à união consumada com
seu Esposo".

A seguir, no entanto, Paulo VI re-
conhece que, no curso da longa histó-
ria da Igreja, nem todos seus integran-
tes, clérigos ou leigos, "foram fiéis ao
espirito de Deus.""Na realidade, já desde os princi-
pios surgiram cisões nesta única Igreja
de Deus, reprovadas pelo apóstolo como
condenáveis. Quando mais tarde se ve-
rificaram as conhecidas .rupturas que
não se souberam conter, a Igreja supe-
rou a situação de discórdia interna vol-
tando a afirmar claramente, como con-
dição insubstituível de comunhão, aque-
les princípios que consentiam em man-
ter intata sua unidade constitutiva, per-
mitiam manifestá-la na confissão de
uma só fé, na celebração do culto divi-
no e na concórdia fraterna da íamilia
de Deus."

Hoje, admite o Papa, os perigos ain-
da estão presentes, "tanto assim que re-
clamam este esclarecimento e este con-
vite. São cs fermentos da infidelidade
ao Espirito Santo que aparecem aqui e
ali na Igreja, em nossos dias, e que, in-
felizmente, procuram solapá-la de seu
interior.

, _ 
"Fazemos um apelo a todos os cris-

tãos de boa vontade para que não sedeixem impressionar ou desorientar pe-las indevidas pressões de Irmãos infeliz-
mente desviados, mas que apesar dissocontinuam presentes em nossas oraçõese perto de nosso coração."
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A Petrobrás Distribuidora
descobriu pneu na Bahia.Este e o melhor
investimento
para o seu
A Petrobrás Distribuidora S.A.
adquiriu parte do controle
acionário da Cia. Pneus Tropical,
uma empresa do Grupo J.
Macedo, participando,
assim, mais ativamente do
desenvolvimento da indústria
automobilística brasileira.
Participe também dos resultados
de uma empresa que
vai acompanhar de pertoo crescimento deste mercado,
sem.enfrentar nenhum
problema de matéria-prima:
borracha natural dos seringais
brasileiros, borracha
sintética de Pernambuco e o
negro-de-fumo da Bahia.
Aplique naCia.PneusTropical,
com o apoio da
Sudene/BNDE e Desenbanco.* Você pode abater 42% do seu
investimento diretamente do
Imposto de Renda a pagar e a
sua empresa pode investir
ps recursos dos arts. 34/18 de
que dispõe. As ações
preferenciais da
Cia. Pneus Tropical asseguram
participação integral
e dividendos iguais aos das
ações ordinárias.
A Petrobrás Distribuidora S.A.
sempre tem muito talento
para descobrir grandes negócios.

?REGISTRO N?:GEMECRPO
323-74/03, de 27/11/74."O registro no Banco Central
do Brasil significa que se encontram
em poder do Banco e que devem
encontrar-se, também, em poderda instituição patrocinadora,
bem como da Instituição
vendedora,, os documentos e
informações necessários à
avaliação, pelo investidor, do
risco do investimento".-í Ci«i. hiciisTnpcal

Uma empresa do. Grupo J. Macedo.
A opção de quem optou Sudene.
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EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS
ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. - FLONIBRA, que fazem: Companhia Vale do

Resources Development Co., Ltda. e outras, na forma abaixo:
SAIBAM quantos esta virem que, aos 11 dias

do mês de outubro do ano de 1974, nesta Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, República
Federativa do Brasil, em meu Cartório, perante mim
NEY CASTELLO LOPES RIBEIRO, Tabelião Substituto,
em exercício do 21.° Ofício de Notas, comparece-
ram como partes outorgantes e reciprocamente ou-
torgados: I) - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
sediada nesta Cidade, na Avenida Graça Aranha, n°
26; C.G.C. n° 33.592.510, representada por seu Pre-
sidente, FERNANDO ANTÔNIO ROQUETTE REIS e
por seu Diretor MORVAN COUTINHO DOLABELLA;
II) - JAPAN. BRAZIL PAPER AND PULP RESOURCES
DEVELOPMENT CO„ LTDA. com sede em 9-11, 3 -
Chome, Ginza Chuo-ku, Tóquio, Japão, representada
por seu bastante procurador Sr. BUNICHIRO TANA-
BE, por termos dá procuração de 9 de abril de 1974,
procuração essa registrada no Cartório do 3-1 Oficio
do Registro de Títulos e Documentos1 sob o número
541.147 e nestas Notas no livro 44, fis. 28/31; III)
CELULOSE NIPO-ERASILEIRA S.A. - CENIBRA, se-
diada nesta cidade à Avenida Erasmo Braga, 299 -
8-1 andar, C. G. C. n? 42.278.796, representada por
seu bastante procurador VALDEMAR FERNANDO DE
SOUZA, nos termos da procuração lavrada a fis. 92
do livro 227, em 23-9-1974, nestas Notas; IV) - RIO
DOCE MADEIRAS S.A. - DOCEMADE, sediada na
Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av.
Governador Bley n? 236, CG. C. n? 28.160.075, re-
presentada por seu bastante procurador VALDEMAR
FERNANDO DE SOUZA, nos termos da procuração
lavrada à fis. 1 do livro, 35, em 24-9-1974, nas No-
tas do Cartório do 4? Ofício da Cidade de Vitória,

.Estado do Espírito Santo, registrada à fis. 32 do li-
vro 44 nestas Notas; V) - FLORESTAS RIO DOCE
S.A. com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Av. Amazonas n? 491, C. G. C.
n? 17.308.602, representada por seu bastante pro-
curador VALDEMAR FERNANDO DE SOUZA, nos ter-
mos da procuração lavrada às fis. 1 do livro 367 em
25 de setembro de 1974, nas Notas do Cartório do
1.° Ofício de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge-
rais, registrada nestas Notas, a fis. 33 do livro 44.
VI) - VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A.; DO-
CENAVE, com sede nesta Cidade, na Av. Nilo Peça-
nha, n? 12 6? andar, C. G. C. n? 33.147.364, repre-
sentada por seu bastante procurador VALDEMAR
FERNANDO DE SOUZA, nos termos da procuração
lavrada a fis. 91 do livro, 227, em 23-9-1974, nestas
Notas; VII) - RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO *

S.A., sediada nesta Cidade, na Av. Portugal, n? 818
C. G. C. número 34.230.763/001, representada
por seu bastante procurador VALDEMAR FERNAN-
DO DE SOUZA, nos termos da procuração lavrada
nestas Notas, a fis. 91 v° do livro 227, em'23-9-1974;
os presentes reconhecidos como os próprios
por mim Tabelião Substituto, e pelas duas tes-
temunhas infra nomeadas e assinadas, estas minhas
conhecidos, do que dou fé, bem como de que a pre-
sente será anotada no competente Distribuidor, na
forma da Lei. — E, perante as mesmas testemunhas,
pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, fa-
Iando cada um por sua vez me foi dito: I) — que ti-
nham ajustado e combinado entre si a constituição
de uma sociedade anônima, a qual, pela presente
escritura e melhor forma de direito, ora é constituí-
da, sociedade essa que se denominará EMPREENDI-
MENTOS FLORESTAIS S.A. - FLONIBRA, com sede
na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, ten-
do por objeto o plantio de espécies apropriadas pa-
ra produção de celulose, preparo de foras, transpor-
te de madeira produzida, bem como promover seu
preparo para utilização industrial; produzindo cava-
cos, e vender a madeira e os cavacos produzidos. II)
- A fim de preservar a estrutura original da Compa-
nhia, de acordo com as bases inicialmente acertadas,
as partes assinaram em 8 de novembro de 1973, um"Acordo entre Acionistas" e, conforme acordado en-
tre elas, as partes manifestam sua plena concordan-
cia a respeito do referido contrato de acionistas, o
qual estabelece os principais pontos que deverão ser
observados na operação da Associação em vista,
cujo conteúdo é.transcrito integralmente em seguida:
JOINT VENTURE JBP/ÇVRD - ACORDO ENTRE
ACIONISTAS— Este acordo celebrado na cidade de
Tóquio, Japão, no dia 8 de novembro de 1973, por
e entre a Companhia Vale do Rio Doce (C.G.C. n.°
33.592.510), com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, Brasil, e a Japan Brazil Paper
and Pulp Resources Development Co., Ltda., com se-
de na cidade de Tóquio, Japão, doravante respecti-
vãmente denominadas CVRD e JBP, ou, em conjun-
to, as PARTES TESTEMUNHA QUE: CONSIDERANDO
que as PARTES já constituíram uma companhia em
joint venture denominada CELULOSE NIPO-BRASI-
LEIRA S.A. — CENIBRA, como um primeiro passo pa-
ra um grande desenvolvimento das fontes de celulo-
se na região do Rio Doce; CONSIDERANDO que a
CVRD e a JBP chegaram a um novo acordo o qual
prevê a constituição de uma nova campanhia no Bra-
sil, aqui denominada COMPANHIA, com o objeto de
promover o reflorestamento com espécies de madei-
ra adequadas para a produção de celulose, o corte
de madeira, o transporte da madeira produzida, e a
utilização industrial da madeira produzida manufatu-
rando cavacos e a venda da madeira produzida e
dos cavacos; CONSIDERANDO que a COMPANHIA
deverá ser constituída pela CVRD e pela JBP como
principais acionistas; CONSIDERANDO que as PAR-
TES desejam estabelecer certos princípios e regras
para governar as relações entre elas como acionistas
da COMPANHIA. AGORA, PORTANTO, as PARTES,
pelo presente instrumento e devida forma legal têm
justo e acordado o que segue: I) CONSTITUIÇÃO DA
.COMPANHIA - 1.1, -r A CVRD e a JBP, como prin-«cipais acionistas, acordaram constituir a COMPA-
NHIA a ser denominada Empreendimentos Florestais
S.A. — FLONIBRA, que terá como principais objeti-
vos promover o reflorestamento com espécies de
madeiras adequadas para a produção de celulose, o'corte de madeira, o transporte da madeira produzi-
da, e a utilização industrial da madeira'produzida
manufaturando cavacos e a venda da madeira pro-
duzida edos cavacos. A COMPANHIA pode também
exercer outras atividades industriais, comerciais e
agriculturais relacionadas com seu objeto principal,
bem como participar em outros empreendimentos
no Brasil. II) - ESTRUTURA DA COMPANHIA -2.1.
— AS PARTES concordam que ps seguintes princi-
pios básicos deverão ser observados entre elas e a
COMPANHIA, a. - o capitai social inicial de Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros)
representado por 58.000 (cincoenta e oito mil)

ações ordinárias e por 2.000 (duas mil) ações
preferenciais sem direito a voto, todas com um valor
ao par de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma
deverão ser subscritas como segue: Subscritores.
Companhia Vale do Rio Doce — 29.540 ações ordi-'
nárias, Japan Brazil Paper and Pulp Resources
Development Co. Ltd., 23.780 ações ordi-
nárias Celulose, Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA
4.640 ações ordinárias e 2.000 ações preferenciais
Rio Doce Madeiras S.A. DOCEMADE - 10 ações
ordinárias Florestas Rio Doce lS.A. — 10 ações or-
dinárias Vale do Rio Doce Navegação S.A. —
DOCENAVE - 10 ações ordinárias Rio Doce Geo-
logia e Mineração S.A. — 10 ações ordinárias, b. —

.futuros aumentos, de qualquer natureza, do capi-
tal social inicial votante da Companhia deverão ser
subscritos pela CVRD, pela JBP e pela CENIBRA
na mesma proporção que o capital social inicial
votante, c. — a transferência de ações ordinárias
está regulada pelas provisões pertinentes dos
Estatutos da COMPANHIA, se d transferência de
ações com direito a voto tiver lugar de acordo com
as provisões dos Estatutos da COMPANHIA, o trans-
ferente deverá fazer com que o transferido venha a
aderir a este acordo e deverá garantir sua execução
pelo transferido, d. — chamadas para pagamento¦das ações pelos acionistas à COMPANHIA deverão

.- ser feitas pela Diretoria, somente com um acordo
entre as PARTES, tal acordo deverá ser baseado nas
necessidades financeiras da COMPANHIA como esti-
pulado pela Diretoria e notificado às PARTES, os
mencionados pagamentos relativos ao capital social
inicial deverão ser feitos' de acordo com o seguinte
esquema: 10% (dez por cento) do valor ao par de
cada ação no tempo da subscrição do capital social,
90% (noventa por cento) do valor ao par de cada
ação de tempos em tempos de acordo com as neces-
sidades financeiras da COMPANHIA, mas em qual-
quer caso dentro de 60 (sessenta) meses da data do
registro da COMPANHIA, e. - a Diretoria da COM-
PANHIA será composta de 6 (seis) Diretores, resi-
dentes no Brasil, 4 (quatro) dos quais a serem indi-
cados pela CVRD, e 2 (dois) indicados pela JBP. Es-
tes Diretores terão funções deliberativas e 1 (um) in-
dicado pela CVRD será o Presidente. O Presidente
terá as funções executivas da COMPANHIA, poden-
do delegar algumas delas a outros. Diretores, f. —
o Conselho Fiscal da COMPANHIA será composto
de 3 (três) membros, 1 (um) a ser indicado pela
JBP, o segundo pela CVRD, e o terceiro pela CE-
NIBRA, e de 3 (três) suplentes indicados na mesma
maneira que os membros efetivos. O membro indi-
cadc pela CENIBRA deverá ser eleito na Assembléia
Geral dos Acionistas por meio das ações preferen-
ciais. g. — se um ou mais postos como membro da
Diretoria e/ou do Conselho Fiscal ficar vago, o res-
pectivo membro ou membros substitutos deverão ser
indicados pela CVRD, ou pela JBP, ou pela CENIBRA,
conforme for o caso, na ordem de suas respectivas
cotas de indicações estabelecidas conforme os itens"e" e "f" acima as quais deverão ser mantidas. Tais
membros deverão ser eleitos em uma Assembléia
Geral Extraordinária dos Acionistas. III) — OBRIGA-
ÇÕES DAS PARTES - 3. 1 - As PARTES concordam
em exercer seus direitos de voto em. todas as Assem-
bléias, seja ordinárias ou extraordinárias, da Assem-
bléia Geral de Acionistas da COMPANHIA de tal
modo que fique assegurado o cumprimento de seus
mútuos compromissos e obrigações, e a fazer com
que todas as designações para a Diretoria e o Con-
selho Fiscal da COMPANHIA sejam efetuadas de
acordo com as provisões pertinentes da Cláusula 2.
1. acima.. 3. 2. - As PARTES concordam, e deverão
fazer com que a COMPANHIA consinta em que du-
rante o tempo em que elas sejam acionistas da
COMPANHIA, cada parte pode ter os livros da
COMPANHIA inspecionados e auditados por seus
representantes autorizados. Inspeções e auditagens
deverão ser feitas durante as horas de trabalho nor-
mal, e os representantes podem ser empregados,
agentes ou qualquer outra pessoa devidamente au-
torizada pela parte interessada. As PARTES, ou qual-
quer uma delas, podem também proceder a uma re-
visão" anual das operações da COMPANHIA,, a fim
de que o balanço anual possa ser preparado com
prévio conhecimento das PARTES. 3. 3. — No caso
de terminação da COMPANHIA o balanço final de-

• verá ser auditado e certificado por uma firma inde-
pendente de auditoria de internacional reputação de
acordo com os princípios gerais aceitos de audito-
ria, a menos que as PARTES concordem em preparar
tal balanço em conjunto, sem recorrer aos serviços
de tal firma independente de auditoria. 3.4 — Este
acordo se tornará efetivo a partir da data de sua
aprovação pelo Governo, dò Japão. No caso de que
tal aprovação não seja obtida por qualquer razão
dentro de 6 (seis) meses depois de sua assinatura,
este Acordo ficará automaticamente nulo e sem .va-
Ior, a menos que outra coisa seja acordada entre as
PARTES. 3.. 5. - A CVRD deverá fazer com que suas
subsidiárias mencionadas na Cláusula 2. .1. obser-
vem este Acordo com todas suas cláusulas e con-
dições como se elas fossem partes deste acordo. A
CVRD e a JBP deverão fazer com que a CENIBRA
observe este acordo da mesma forma. 3. 6. Este
acordo permanecerá em vigor durante todo o tempo
em que permanecer a distribuição do capital votante
entre a CVRD e a JBP na mesma proporção que a
distribuição do capital social inicial.'3. 7. — As PAR-
TES testemunham que chegaram aos acordos entre
elas na confiança de que um,pleno entendimento de
vontades deverá existir durante todo o tempo entre

. elas no que diz respeito às gerência e operação da
COMPANHIA e que se surgirem diferenças, tais di-
ferençás deverão ser resolvidas em um espírito de
amizade e mútuo entendimento a respeito dos dife-
rentes interesses. 3. 8. — Por isso que os pontos co-
berros por este acordo serão considerados básicos
para a vida da COMPANHIA, ficou acordado entre
as PARTES quê este acordo deverá ser transcrito nos,
atos da constituição da COMPANHIA a fim de que
suas, estipulaçõés sejam sempre observadas com o
máximo irigor. 3. 9 — Este acordo é assinado em 6
(seis) vias das quais 2 (duas) em Japonês Í (duas)
em Inglês e 2 (duas) em Português. Cada uma das.
PARTES reterá 3 (três) vias, em cada úma das respec-
tivas línguas: Fica acordado que no caso de surgir,
dúvidas ou disputas sobre a interpretação dos men-
ciqnados textos, as estipulaçõés em lingua Pòrtugue-
sa deverão prevalecer. Companhia Vale do Rio Do-
ce. (as) Raymundo Mascarenhas. (as) Valdemar de

Souza, Japan Brazil Paper and Pulp Resources Deve-
lopment Co., Ltd., (as) Fumio Tanaka. (as) Kgoro Ue-
mura. (as.) Kenichi Shibuya. (as.) Toshi Kawagachi.
(as.) Masakazu Echigo Witnesses, (as.) Antônio Dias
Leite Jr. (as.) Eliezer Baptista da Silva. E, conforme
já foi dito, as PARTES constituem, como constituído
têm, a EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S. A. -
FLONIBRA, com o capital social integralmente subs-
crito de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhõss de cru-
zeiros) representado por 58.000 (cincoenta e oito
mil) ações ordinárias e por 2.000 (duas mil) ações
preferenciais, no valor nominal de Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiro) cada uma estando o referido ca-
pitai social distribuído da seguinte forma: a COM-
PANHIA VALE DO RIO DOCE subscreveu 29.540
vinte e nove mil quinhentas e quarenta ações ordiná-
rias, a JAPAN BRAZIL PAPE AND PULP RESOURCES
DEyELOPMENT CO. LTD. subscreveu 23.780 (vinte etrês mil setecentas e oitenta) ações ordinárias a CE-
LULOSE NIPO-BRASILEIRA S. Â. - CENIBRA, subs-
creveu 4 640 (quatro mil seiscentas e quarenta)ações ordinárias e 2 000 (duas mil) ações preferen-ciais, a RIO DOCE MADEIRAS S. A. - DOCEMADE
subscreveu 10 (dez) ações ordinárias, a FLORESTAS
RIO DOCE S. A., subscreveu 10 (dez) ações ordiná-
rias, a RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. DOCENAVE,
subscreveu 10 (dez) ações ordinárias e a RIO DOCE
GEOLOGIA E MINERAÇÃO S.A., subscreveu 10
(dez) ações ordinárias. 4. - Que a sociedade ora
constituída será regida pelos seguintes Estatutos-
ESTATUTOS DA COMPANHIA - Capítulo I - NO-
ME, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO - Artigo 1.° -
Empreendimento Florestais S.A. FLONIBRA doravan-
te denominada Companhia será regida por estes Es-
tatutos e pela legislação aplicável. Art. 2o - A sede
e o domicílio legal da COMPANHIA serão na Cidade
de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Por deliberação da
Diretoria a COMPANHIA poderá abrir filiais e de-
pendências em qualquer parte do Território Nacio-
nal. Artigo 3o - O objetivo principal da COMPA-
NHIA consiste no plantio de espécies apropriadas
para produção de celulose, preparo de toras, trans-
porte de madeira produzida, bem como promoverseu preparo para utilização industrial, produzindocavacos e vender a madeira e os cavacos produzi-dos. A COMPANHIA poderá também exercer outras
atividades industriais, comerciais e agrícolas ligadas
a seu objetivo principal, bem como participar de
qualquer forma em outras empresas no Brasil. Arti-
go 4o - A duração da COMPANHIA será por prazoindeterminado. Capítulo II - CAPITAL E AÇÕES DA
COMPANHIA - Artigo 5o - O capital da COMPA-
NHIA será de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros), representados por 58.000 (cincoenta
e oito mil) ações ordinárias ou comuns e por 2.00Q
(duas mil) ações preferenciais, todas com um valor
nominal de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada
uma. O capital da COMPANHIA será pago da se-
guinte maneira: a) 10% (dez por cento) no ato da
subscrição, em moeda corrente no País. b) Os res-
tantes 90% (noventa por cento) dentro de um pe-ríodo máximo de 60 (sessenta) meses a contar da
data do registro da COMPANHIA, em tantas pres-tações e nas datas que forem determinadas pela Di-
retoria da COMPANHIA, a qual notificará os acionis-
tas quanto aos valores e datas dos pagamentos com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. Artigo
6o — Cada ação ordinária dará a seu proprietário o
direito a um (1) voto nas resoluções da Assembléia
Geral dos Acionistas, exceto quanto à eleição de um
(1) membro efetivo e seu substituto no Conselho Fis-
cal, como estipulado no Artigo 23 Parágrafo 2o
adiante. Artigo 7o — As ações preferenciais, que não
são resgatáveis, terão prioridade no reembolso do
capital no caso de liquidação da COMPANHIA e o.
direito de participar dos dividendos nas mesmas
condições que as ações ordinárias, e não terão direi-
to de voto. Artigo 8o - A COMPANHIA poderá
emitir títulos múltiplos de ações. Artigo 9o — Os
certificados deações serão nominativos e serão assi-
nados por 2 (dois) Diretores. Artigo 10° — Na even-
tualidade de qualquer acionista desejar vender suas
ações ordinárias no todo ou em parte, os outros
acionistas terão direito de preferência na aquisição
destas, na proporção de sua participação no capital
da COMPANHIA. Parágrafo Io — Qualquer acionista
que quiser vender todas ou parte de suas ações de-
verá informar a Diretoria de sua intenção e o preço
pelo qual ele propõe fazer a venda. Na eventualida-
de do acionista, ter uma oferta de terceiros/firme e
de boa fé, submeterá à Diretoria uma cópia assinada
desta oferta e b preço.aí indicado prevalecerá para
vendas de ações efetuadas nos termos deste artigo.
Na ausência de uma oferta de terceiros, firme e de
boa fé, o preço de cada ação será igual ao valor pa-
trimonial da COMPANHIA de acordo com seus li-
vros e registros como refletidos, no último balanço
aprovado pela Assembléia Geral de Acionistas, divi-
dido pelo número de ações emitidas. A Diretoria co-
municará aos demais acionistas a intenção do acio-
nista que desejar vender suas ações, e o preço e
condições de venda. Parágrafo 2o — Dentro de 30
(trinta) dias após o recebimento do aviso da Direto-
ria relativo à intenção da venda de ações ordinárias,
os outros acionistas deverão avisar à Diretoria de
suas deliberações de.comprarem, total ou parcial-
mente as ações ordinárias a eles oferecidas, e dentro
de dez (10) dias, a partir daí, a Diretoria deverá co-
municar tais deliberações ao acionista que desejar
vender suas ações ordinárias. Parágrafo 3° — Na
eventualidade de um ou mais acionistas'não deseja-
rem exercer seus direitos de compra aquelas ações
ordinárias que não forem adquiridas serão ofereci-
das aos outros acionistas que exercerem esse direito,
os quais poderão adquiri-las nos termos e na forma
deste artigo. A'Diretoria informará a estes acionistas
o fato de que estas ações ordinárias ainda estão dis-
poníveis e estes acionistas, terão um prazo de 20
(vinte, dias a partir do recebimento da" informação
acima para comunicarem à Diretoria sua resolução
quanto à compra de tais ações ordinárias. Parágrafo
4° — As ações ordinárias só poderão ser vendidas a
terceiros após o cumprimento das condições estabe-
lecidaá nos parágrafos 1 °, 2o e 3o deste artigo, e em
qualquer caso, o preço de venda a terceiros não po-
dera ser menor do que o preço pelo qual estas
ações ordinárias foram oferecidas aos outros acionis-
tas de acordo com este artigo; As vendas feitas com
violação destas disposições serão consideradas nulas
e sem efeito e a COMPANHIA não será obrigada a
registrar a transferência em seus livros. O direito de
venda de ações ordinárias na forma deste parágrafo,

-FLONIBRA
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expirará, todavia, ao fim de 90 (noventa) dias segui-
dos ao cumprimento das condições dos parágrafosIo, 2o e 3o deste artigo. Capítulo III - ADMINIS-
TRAÇÃO - Artigo 11." - A COMPANHIA será admi-
nistrada por uma Diretoria, composta de 6 (seis) di-
retores, um dos Diretores sendo o Presidente da
Companhia, eleitos pela Assembléia Geral de Acio-
nistas. Os membros da Diretoria serão residentes no
País. Os Diretores serão designados por um perío-
do de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Parágra-
*° 10.7 No desempenho de suas obrigações e no
exercício de suas atribuições, os Diretores obser-
varão os padrões de política interna estabelecidos
pela Diretoria. Parágrafo 2o - Os Diretores rece-
berão a remuneração que será fixada pela Assem-
bléia Geral dos Acionistas. Artigo 12° - Antes de
ser investido no cargo, cada Diretor garantirá sua
gestão entregando em caução 20 (vinte) ações da
COMPANHIA. Parágrafo Io - Caso o Direior não
seja acionista, a caução das ações poderá ser presta-
da por terceiros. Parágrafo 2o — A investidura no
cargo de Diretor será feita através de uma decla-
ração que constará do livro de "Atas das Reuniões
da Diretoria." Artigo 13° — No caso de um cargo de
Diretor ficar vago por qualquer razão, será imediata-

' mente convocada uma Assembléia Geral Extraordi-
nária para eleger o novo Diretor para o preenchi-
mento do cargo vago. O novo Diretor então eleito
tomará posse do cargo somente até a expiração do
período do mandato do Diretor que ele substituir.
Parágrafo Único — Na ausência temporária ou impe-
dimento de um Diretor, a Diretoria designará um
dos outros Diretores que exercerá as funções de tal
Diretor conjuntamente com as suas até que o Diretor
ausente ou impedido reassuma seu posto. Artigo
14.° — A Diretoria se reunirá em sessão ordinária
uma vez por mês e em sessão extraordinária sempre
que convocada pelo Presidente, por sua própria ini-
ciativa ou a pedido de ao menos 2 (dois) Diretores.
Parágrafo Io — As reuniões das sessões ordinárias
terão lugar em datas a serem fixadas pelo Presiden-
te durante o primeiro mês de cada período fiscal
da COMPANHIA. Parágrafo 2? - O secretário fera
Atas das Reuniões da Diretoria, que serão lavradas
em livro para tal fim e assinadas por todos os Dire-
tores presentes. Parágrafo 3o — Convocações para
reuniões extraordinárias, contendo uma agenda das
matérias a serem discutidas serão feitas por escrito
com uma antecedência de dez (10) dias, a não ser
que todos os Diretores abram mão do direito da
prévia convocação. Parágrafo 4.° — As deliberações
da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. Em
caso de empate na votação, o Diretor-Presidente te-
r, além de seu voto normal, o voto de desempate.
Artigo 15? — A Diretoria, agindo coletivamente, será
responsável pela administração geral da COMPA-
NHIA e terá poderes para decidir sobre os seguintes
assuntos: a) — estabelecimento e alteração de nor-
mas e regulamentos internos da COMPANHIA; b) —
aprovação de programas de produção, vendas e in-
vestimentos; c) — Convocação das Assembléias Ge-
rais de Acionistas, observado o disposto no artigo
16.° (F) adiante; d) — aprovação de propostas de re-
latório e contas anuais a serem submetidos à Assem-
bléia Geral de Acionistas,- e) — todo e qualquer as-
sunto relacionado com a administração da COMPA-
NHIA. Parágrafo Único - As propostas para alte-
ração destes Estatutos, exclusive propostas para au-
mento de capital necessário para a expansão de ati-
vidades da COMPANHIA, bem como as propostas
para destinação de lucros, inclusive fixação de divi-
dendos, a serem submetidos à Assembléia Geral de
Acionistas, serão válidas apenas com o voto afirma-
tivo de 5 (cinco) Diretores. Artigo 16° — O Presiden-
te terá os seguintes poderes e atribuições: a) — Pre-
sidir a Assembléia Geral dos Acionistas e reuniões
da Diretoria; b) — Representar oficialmente a COM-
PANHIA, como autora ou ré perante a Justiça e as
autoridades públicas em geral; c) — Representar a
COMPANHIA em Assembléias Gerais de Acionistas
ou em reuniões de sócios de outras companhias dás
quais a COMPANHIA seja acionista ou sócia; d) —
Durante os 4 (quatro) primeiros meses de cada
ano fiscal da COMPANHIA, fixar a data para a As-
sembléia Geral Ordinária dos Acionistas; e) — Du-
rante o primeiro mês de cada ano fiscal da COM-
PANHIA, designar as datas para as reuniões ordi-
nárias da Diretoria; f) — Emitir as convocações para
reuniões da Diretoria e juntamente com a assina-
tura de um Diretor emitir as convocações para as
Assembléias Gerais dos Acionistas; g) — Submeter
a exame, da Diretoria os assuntos de sua competên-
cia exclusiva, bem como submeter à Diretoria outros
assuntos, os quais, a seu critério ou por indicação de
outro Diretor devam ser apreciados pela Diretoria.
Parágrafo Único — Além dos poderes e atribuições
acima mencionados, terá o Presidente as seguintes
tarefas executivas: a — gerenciar todas as atividades
e operações da COMPANHIA; b) — designar aos ou-
tros Diretores atividades executivas específicas; c) —
executar todas as decisões da Diretoria. Artigo 17.°
— Os outros Diretores exercerão os deveres ou res-
ponsabilidades a eles confiados pelo Presidente da
COMPANHIA. Artigo 18.° - O Presidente assinando
em conjunto com outro Diretor, poderá nomear pro-
curador ou procuradores 

"ad 
judicia" e "ad negotia",

este últirno sempre sob período específico de vali-
dadte e para fins específicos. Artigo 19.° — Todos os
fundos da COMPANHIA serão depositados em esta-
belecimentos bancários indicadps peda Diretoria, e
para este propósito, cheques, saques, letras de cam-
bio, duplicatas e outras ordens de pagamento por
quaisquer somas pagáveis à ordem ou que perten-
çam à COMPANHIA deverão ser endossadas para de-
pósitos por qualquer Diretor ou procurador. Artigo
20? - Para fins de obrigar a COMPANHIA, todos os
cheques, saques, ou outras ordens de pagamento
para despesas autorizadas ou para transferências de
fundos, serão assinadas pelo Presidente, e por outro
Diretor conjuntamente, ou por um deles e um pro-
curador ou ainda por' dois (2) procuradores investi-
dos de poderes específicos. Artigo 21° - Os atos,
documentos ou contratos que envolvam responsabi-
lidades cíveis, comerciais, bancárias*, financeiras ou
imobiliárias para a COMPANHIA, a compra, acei-
tação de ônus em geral ou alienação de proprieda-
des e quitações em geral náo serão válidas se não
forem assinadas pelo Presidente e por outro Diretor
conjuntamente, ou por um deles e um procurador ou
ainda por dois (2) procuradores tendo sido estes in-
vestidos de poderes específicos. Artigo 22° - A
COMPANHIA não dará avais, fiança ou outras ga-
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rantias para transações alheias ao objetivo da COM-
PANHIA. Quaisquer atos praticados em violação
destes dispositivos serão nulos e sem efeito para to-
dos os fins legais! Capítulo IV - CONSELHO FISCAL
- Artigo 23° - O Conselho Fiscal será composto de
3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos
residentes no Brasil, eleitos anualmente pela Assem-
bléia Geral Ordinária dos Acionistas. O Conselho
Fiscal terá as atribuições e poderes conferidos pela
Lei. Parágrafo 7o — O membro do Conselho Fiscal
perceberá a remuneração que será fixada pela As-
sembléia Geral dos Acionistas. A substituição de
qualquer membro do Conselho Fiscal será feita da

. mesma maneira e na ordem de sua eleição. Parágra-
fo 2o — Um membro efetivo e um suplente do Con-
selho Fiscal serão eleitos pela maioria de todas as
ações preferenciais. Capítulo V — ASSEMBLÉIA GE-
RAL DOS ACIONISTAS - Artigo 24° - A Assem-
bléia Geral Ordinária dos Acionistas terá lugar na
sede da COMPANHIA e dentro de 4(quatro) meses
seguidos ao final do ano fiscal da Companhia. Sem-
pre que no interesse da COMPANHIA for necessária
uma manifestação da vontade dos acionistas, será
convocada uma Assembléia Geral Extraordinária. Pa-
rágrafo Único — Os avisos de convocação serão pu-
blicados pela imprensa como exigido por lei e con-
terão a agenda, dia, hora e local da reunião. Artigo
25o" — Só poderão tomar parte na Assembléia Geral
dos Acionistas, aqueles cujas ações tiverem sido re-
gistradas em seus nomes no Livro próprio pelo me-
nos 3 (três) dias antes da data marcada para a reu-
nião da Assembléia Geral dos Acionistas. Capítulo
VI - ANO FISCAL DA COMPANHIA E BALANÇO -
Artigo 26° - O ano fiscal da COMPANHIA termina-
rá no dia 31 de dezembro de cada ano. Após feito
o balanço Geral de acordo com as prescrições legais,
e após feitas as depreciações legais, serão deduzi-
das, do lucro líquido as seguintes parcelas: a) — 5%
(cinco por cento) para a constituição da reserva legal
até este atingir pelo menos 20% (vinte por cento) do
capital da COMPANHIA, b) - Valores de outros
fundos que poderão ser estabelecidos pela Assem-
bléia Geral dos Acionistas no interesse dos objetivos
da COMANHIA. Parágrafo Único — O saldo apura-
do, após as deduções acima mencionadas, será dis-
tribuído, total ou parcialmente de acordo com a
proposta da Diretoria e de acordo com estes estatu-
tos e assim distribuídos como um dividendo aos
acionistas. A Assembléia Geral dos Acionistas pode-
rá, todavia, determinar que tal saldo ou parte dele
seja transferido para o exercício fiscal seguinte, ou
poderá optar por uma política de investimentos nos
negócios da própria COMPANHIA ou em investi-
mentos em outras atividades, para diversificação dos
objetivos da COMPANHIA, de acordo com o estabe-
lecido nestes estatutos. Artigo 27° - O pagamento
de dividendos aprovados pela Assembléia Geral dos
Acionistas, será feito, a critério da Diretoria, dentro
do período fiscal no qual o balanço for aprovado
e observadas as prescrições legais .pertinentes. Arti-
go 28° — Os dividendos não reclamados prescre-
verão em favor da COMPANHIA, no prazo de 5
(cinco) anos contados da data em que tiverem sido
declarados. Capítulo VII - LIQUIDAÇÃO. Artigo
29° — A COMPANHIA entrará em liquidação nos ca-
sos previstos em Lei. Parágrafo Único — A Assem-
bléia Geral dos Acionistas terá o direito de estabele-
cer a forma de liquidação e eleger o liquidante e o
Conselho Fiscal que funcionará durante o período
de liquidação. 5. — Que elegem como Diretores da
Sociedade: HARLLOW DE ALMADA ABREU, brasi-
leiro, casado, Técnico Superior em Administração,
residente e domiciliado em Vitória — Estado do Es-
pírito Santo, à Praça Presidente Roosevelt s/n°,
nascido em 13 de novembro de 1937, natural de
Tombos - Minas Gerais, portador da carteira de
identidade M/699.204, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no
C.P.F. sob o n° 010.849.176, para Diretor, exercen-
dò interinamente o cargo de Presidente, JAYME

MASCARENHAS SOBRINHO, brasileiro, casado, en-
genheiro agrônomo, natural de Cássia, Estado de
Minas Gerais, nascido em 26 de fevereiro de 1939,
portador da carteira de identidade RG 2.377.748 do
Departamento de Investigação de São Paulo (SP),
inscrito no CPF sob o n° 032.821.803, residente e
domiciliado em Vitória — estado do Espírito Santo,
à rua Henrique Moscoso, 1850, para Diretor, BUNI-,
CHIRO TANABE, japonês, casado, Técnico Adminis-
trativo natural de Tóquio, Japão, nascido em 31.de
maio de 1921, portador da carteira de identidade
expedida pela S.R.E. GB n° 3.120.803, inscrito no
C.P.F. sob o n° 351.435.507, residente nesta Cidade
na .ua Prudente de Morais, n° 167 - apt0 501, para
Diretor, ficando vagos os demais cargos de Diretor,
que serão preenchidos oportunamente mediante As-
sembléia Geral dos Acionista« da Sociedade. 6. Que
a remuneração dos membros da Diretoria será de 3
salários mínimos (maior) mensais para q Presidente,
e, 2 salários mínimos (maior) mensais para os de-
mais Diretores, sendo a remuneração paga trimes-
tralmente. 7. — Que elegem para o Conselho Fiscal,
como membros efetivos, RYUNOSUKE INOUE, japo-
nês, casado, Técnico de Importação e Exportação, re-
sidente nesta Cidade na rua General Glicério, n° 440
— apt° 301, natural de Hyogo, Japão, portador da
carteira de identidade expedida pelo S.R.E. GB — n°
3.090.249 e inscrito no C.P.F. sob o número
330.470.307, nascido em 22 de junho de 1937,
EWERTON SCHWAB PINTO, brasileiro, casado, con-
tador/advogado, residente na rua Bahia ,n° 55 —
Praia da Costa — Vila Velha, Estado do Espírito
Santo, natural de Vitória, Estado do Espírito Santo,
portador da carteira de identidade n° 2.259.353, ex-
pedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no
C.P.F. sob o número 007.611.507, nascido em 3 de
junho de 1937, e JOÃO BATISTA MARINHO GA-
MA, brasileiro, casado, contador, residente na rua
Figueiredo Magalhães 530 — apt0 401, nesta Cida-
de, poi tador da carteira de identidade n° 28.985 do
Conselho Regional de Contabilidade da Guanabara,
e do C.I.C. n° 033.130.427, nascido em 23 de maio
de 1945, e, como membros suplentes, KENTARO
TAKAHASHI, japonês, solteiro, economista, residen-
te nesta Cidade, na rua General Glicério n° 335 —
apt0 304, natural de Nara, J;pão, portador da cartei-
ra de identidade expedida pelo S.R.E. — GB n°
2.539.560, inscrito no C.P.F. sob o número
175.088.517, nascido em 15 de abril ds 1939, JOR-
GE CURTINHAS DA SILVA, brasileiro, casado, conta-
dor, residente à rua das Laranjeiras, n.° 143 — apt.°
703, nesta Cidade, natural do Estado do Espírito
Santo, Cidade de Vitória, portador da carteira de
identidade n°. 116.093, expedida pelo Instituto de
Identificação e Técnica Policial, inscrito no C.P.F. sob
o n°. 035.910.857 nascido em 22 de fevereiro de
1945 e MACAKAZU HIOKI, brasileiro, casado,- in-
dustriário, residente na rua Moraes e Silva, n°. 86 —
apt0. 103, nesta Cidade, natural do Estado de São
Paulo, portador da carteira de identidade n°.
2.634.319 expedida pelo Instituto Félix Pacheco, ins-
crito no C.P.F. sob o h°. 067.828.418, nascido em
17 de dezembro de 1930. 8. — Que os membros do
Conselho Fiscal perceberão, quando em exercício,
uma remuneração de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzei-
ros) paga trimestralmente. 9. — Que o prazo para in-
tegralização do capital subscrito é de 60 (sessenta)
meses a contar da data do registro da presente escri-
tura na Junta Comercial do Estado do Espírito San-
to, em tantas prestações e nas datas que forem deci-
didas pela Diretoria da COMPANHIA, a qual notifi-
cará aos Acionistas quanto aos valores e datas dos
pagamentos, com, pelo menos, 30 (trinta) dias de
antecedência. 10. — Que o Boletim de subscrição do
capital é o seguinte: Boletim de Subscrição do capi-
tal da^EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. - FLO-
NIBRA; no valor de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta mi-
Ihões de cruzeiros), dividido em 58.000 (cinqüenta
e oito mil) ações ordinárias e 2.000 (duas mil) ações

preferenciais, todas nominativas no valor de Cr$
1.000,00 (hum mil cruzeiros), cada uma, número de
ordem — nome — qualificação — 1. — COMPANHIA
VALE DO RIO DOCE, sediada na Av. Graça Aranha,
n° 26 - Rio de Janeiro, C.G.C. n°. 33.592.510 -
subscrito — quantidade de ações — 29.540 (vinte e
nove mil quinhentas e quarenta) ações ordinárias,
no valor de Cr$ 29.540.000,00 (vinte e nove mi-
Ihões, quinhentos e quarenta mil cruzeiros) - integra
lizado - 10% - Cr$ 2.954.000,00 (dois milhões no- •
vecentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) em
moeda corrente no País. 2. - JAPAN BRAZIL PA-
PER AND PULP RESOURCES DEVELOPMENT CO.,
LTD., sediada em 9-11, 3-Chome, Ginza, Chuo-ku,
Tóquio, Japão, subscrito 23.780 (vinte e três mil, se-
tecentas e oitenta) ações ordinárias no valor de Cr$
23.780.000,00 - (vinte e três milhões e setecentos
e oitenta mil cruzeiros) - integralizados - 10% —
Cr$ 2.378.000,00 (dois milhões, trezentos s setenta
e oito mil cruzeiros) em moeda corrente do País. 3.

CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. - CENIBRA,
com sede na Av. Erasmo Braga, 299 — 8o andar, Rio
de Janeiro, C.G.C. n°. 42.278.796 - subscrito -
quantidade de ações - 4.640 (quatro mil seiscentos
e quarenta) ações ordinárias e 2.000 (duas mil)
ações preferenciais, no valor de Cr$ 6.640.000,00
(seis milhões, seiscentos e quarenta mil cruzeiros) —
integralizado - 10% - Cr$ 664.000,00 (seiscentos
e sessenta e quatro mil cruzeiros), em moeda corren-
te do País. 4. - RIO DOCE MADEIRAS S.A. - DO-
CEMADE, sediada na cidade de Vitória. Estado do
Espírito Santo, na Av. Governador Bley, n°. 326 —
C.G.C. n°. 28.160.075 - subscrito - quantidade de
ações - 10 (dez) — ações ordinárias no valor de Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros) - integralizado - 10%

Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) em moeda cor-
rente do País. 5. - FLORESTAS RIO DOCE S.A., ss-
diada na cidade de Belo Horizonte — Estado de Mi-
nas Gerais, na Avenida Amazonas, n°. 491 — CGC
n°. 17.308.602, subscrito - 10 (dez) ações ordiná-
rias, no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)

integralizado -r 10% - CrS 1.000,00 (hum mil
cruzeiros), em moeda corrente do País 6. — VALE
DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. - DOCENAVE,
sediada na Av. Nilo Peçanha, n°. 12 — Rio de Janei-
ro, Estado da Guanabara, C.G.C. n° 33.147.364 —
subscrito 10 (dez) ações ordinárias, no valor de Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros) - integralizado 10%

Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) em moeda cor-
rentedo País. 7. - RIO DOCE GEOLOGIA E MINE-
RAÇÃO S.A., com sede na cidade do Rio de Janeiro,
na Avenida Portugal, n°. 818 C.G.C. n°. 34.230.763

subscrito 10 (dez) ações ordinárias, no valor de
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) — integralizado
10% — Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) em moeda
corrente do País. 11 - Por todos os subscritores fa-
lando cada um por sua vez, me foi dito que estavam
ds pleno acordo com todos os termos, cláusulas e
condições desta escritura, motivo pelo qual davam
por constituída a "EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS
S.A. — FLONIBRA", aprovada a eleição e remune-
ração de três Diretores e dos membros e suplentes
do Conselho Fiscal constantes-desta escritura, assim
como tudo o que mais da mesma consta. Foi-me
apresentado e fica arquivado nestas Notas o seguin-
te comprovante: "COMPANHIA VALE DO RIO DO-
CE, na qualidade de fundadora da EMPREENDIMEN-
TOS FLORESTAIS S.A. - FLONIBRA em cumprimento
ao disposto no Artigo Io do Decreto-Lei n. 5.956, de
1.11.43 e Artigo 19, Item V, da Lei n. 4.595, de
31.12.64, deposita no Banco do Brasil S/A., a im-
portancia de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cru-
zeiros) proveniente de quantias que recebeu de
subscritores do capital, e, para fins previstos ho Pa-
rágrafo 2o do referido Artigo Io, menciona a seguir,
os nomes dos subscritores, domicílio e quotas res-
pectivas. 

"Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1974.
(as.) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - ilegível.

(as.) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - ilegí-

vel. - (Carimbo) Banco do Brasil S/A - Agência
Centro do Rio de Janeiro - (assinaturas ilegíveis).
Anexo: Relação dos Subscritores - RELAÇÃO DOS
SUBSCRITORES DA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS
S.A. - FLONIBRA - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO:
Cr$ 60.000.000,00 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Cr$ 6.000.000,00 (10%) - AÇÕES - 58.000
ações ordinárias nominativas e 2.000 ações prefe-rendais nominativas, no valor de Cr$ 1.000,00 cada
uma. SUBSCRITORES: 1. - COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE, com sede na Avenida Graça Aranha, 26nesta Cidade - 29.540 ações ordinárias. 2. - JA-

; PAN BRAZIL PAPER AND PULP RESOURCES DEVE-
LOPMENT CO., LTD., com sede em 9-11 3-Chome.
Ginza. Chuo-ku. Tokyo - Japan - 23.780 ações or-
dinárias. 3. - CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. -
CENIBRA, com sede na Av. Erasmo Braga, 299 — 8o.
andar, nesta Cidade - 2.000 ações preferenciais,
4.640 ações ordinárias. 4. RIO DOCE MADEIRAS S/
A — DOCEMADE, com sede na Avenida Governador
Bley, 236 - Vitória, Estado do Espírito Santo - 10
ações ordinárias. 5. - FLORESTAS RIO DOCE S.A. -
com sede na Avenida Amazonas, 491, Belo Horizon-
te — Estado de Minas Gerais — 10 ações ordinárias

. 6. - VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. - DO-
CENAVE, com sede na Av. Nilo Peçanha, 12 - 6o.
andar - 10 ações ordinárias. 7. - RIO DOCE GEO-
LOGIA E MINERAÇÃO S.A. - com sede à Avenida
Portugal, 818 - 10 ações ordinárias. Rio de Janeiro,
4 de outubro de 1974 - COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE (ilegível) - COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE (ilegível) (carimbo) Banco do Brasil S/A -
Agência Centro do Rio de Janeiro - (assinaturas ile-,
gíveis). Assim justos e contratados, os outorgantes
e reciprocamente outorgados declaram, cada um de
per si, que aceitam, a presente tal como está redigi-
da. ASSIM DISSERAM, DOU FE', e me pediram lhes
lavrasse a presente, que lhes li, aceitaram e assinam
com as testemunhas: Nelly Machado e Edgar Nazá-
rio Ferreira. - EM TEMPO: O depósito acima referi-
do Cr$ 6.000.000,00, foi feito em 9.10.74 na citada
Agência do Banco do Brasil S.A., pelos talões
925312/3 Í4 dos valores de CrS 2.382.000,00,
Cr$ 664.000,00 e Cr$ 2.954.000,00, respectiva-
mente, arquivadas nestas Notas, por cópia "XEROX"
autenticada, do que dou fé. EU NEY CASTELLO LO-
PES RIBEIRO, Tabelião Substituto, a escrevi, subscre-
vo e assino (as.) NEY CASTELLO LOPES RIBEIRO,
(as.) FERNANDO ANTÔNIO ROQUETTE REIS, (as.)
MORVAN COUTINHO DOLABELLA, (as.) BUNICHI-
RO TANABE, (as.) VALDEMAR FERNANDO DE SOU-
ZA. (as.) VALDEMAR FERNANDO DE SOUZA, (as.)

¦ VALDEMAR FERNANDO DE SOUZA, (as.) VALDE-
MAR FERNANDO DE SOUZA, (as.) VALDEMAR FER-
NANDO DE SOUZA. (ass. testimunhas) Nelly Ma-
chado, Edgar Nazário Ferreira. — CERTIFICADA NA
MESMA DATA. Eu, Ney Ribeiro, Tabelião Substituto,
a subscrevo e assino.

Ney Ribeiro — Tabelião Substituto

Firma reconhecida

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO.

A taxa na quantia de Cr$ 434,00 foi paga
_ pela guia n° 094.564, em 5-11-74.

Assinatura ilegível

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO

CERTIDÃO

CERTIFICO que este documento foi arquivado
sob o n. 34.889, em 8 de novembro de 1974.

Rosicler Leorior
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Batista Ramos assume no Geisel define fuilÇÕeS Danton dis que subcomissão
Tribunal de Contas com

m

I

promessa de fiscalização militares de vjcncrciís
Brasília (Sucursal) — O Ministro Batista Ra-

ikjnos disse ontem, logo depois de ser escolhido pre-
~ sidente do Tribunal de Contas da União para o
•*¦» exercício de 1975, que é necessário tornar a fiscali-

¦*•* zacão mais ativa, acompanhando a execução finan-
í" çeira no momento em que se realiza, pois a fisca-
íífeTLização passiva', que se limita a verificar se os gas-

7 tos foram corretos, é muito limitada.
A falta de regulamentação de alguns artigos

::.: 'constitucionais sobre as atribuições do Tribunal, de
fe.Cóntas da União foi lamentada pelo Ministro Batis-
*.í7tà Ramos, que pretende manter um perfeito entro-
•samente com o Congresso Nacional, assessorando-o• no que for necessário, e poder alertar sempre o'¦¦'* Poder Executivo quanto às irregularidades.
!S?.'j .^

Constituição
O Ministro Luis Otávio

; Gallotti, que passará a pre-
sidência do TCU ao Sr. Ba-
tista Ramos a 2 de janeiro'7- próximo, disse que lamen-

r tavelmente o ano não trou-
'•--:. xe a almejada regulamen-
-tação do Artigo 70 da Cons-

;*• titúição, definindo a còmpe-
•"-7' tència do Tribunal quanto
f:S"aò julgamento das contas

: das sociedades de economia
mista.

•Jj77'A seu ver, muito tem sido
•'-/embargado, tanto o contro-
i7 le: externo como a super-

visão ministerial/pelo empi-
¦ rismo com que se vem pra-

tlcando, de longa data, a
descentralização da admi-"nistração 

pública. A princi-
, pio, pela autàrquização de

departamentos, seguida dak febricitante tentativa de"7 apropriação de métodos da
administração privada, com"¦'".,.à 

:moda dás fundações e a" criação das empresas públi-
cas, multas fadp'las a se
transformarem em socleda-.
des dé economia mista. Es-
tas, acrescentou, por vezes
assim rotuladas sem de fato

possuir, a curto ou médio
prazo, condições necessárias
à efetiva capacitação de in-
vestimentos particulares.

— Essas entidades —
acentuou — solenemente
criadas por ato legislativo,
passam a deliberar median-
te simples aprovação de
suas assembléias, sobre a
formação d e companhias
subsidiárias què apenas se
sentem jungldas ao auto-
controle. E' preciáo com-
preender que as formas de
constituição das entidades
ou de admissão de pessoa!
não são os únicos fatores,
nem os preponderantes, na
razão de êxito da adminis-
tração privada.

Disse ainda o Ministro
Luis Gallotti que os recur-
sos manipulados pela cons-
tclação dessas entidades,
sem embargo da forma es-
colhida para sua consti-
tuição, são dinheiros públi-
cos em essência, não poden-
do pretender seus gestores
conduzir-se com a liberdade
de quem utiliza bens parti-
culares.

Brasília (Sucursal).— O Presidente
da República assinou decreto, publica-
do no Diário Oficial que circulou on-
tem, estabelecendo as 129 funções pri-
vativas de Oficial-General'do Exército,
que recentemente teve seu efetivo rees-
truturado, ficando constituído de 10 Ge-
nerais-dc-Exército, 37 de Divisão e 82
de Brigada.

As chefias do Estado-Maior, dos
cinco departamentos e dos quatro co-
mandos de Exército são exclusivas de
General-de-Exército, enquanto a fun-
ção de chefe de gabinete do Ministro
poderá ser exercida por General-dc-Di-
visão ou de Brigada. Quando um Gene-
ral-de-Divisão ocupar esse cargo, a sub-
chefia de Estado-Maior será privativa
de Generpl-de-Brlgada.

Os cargos
z Segundo o Decreto presidencial, o

Generaf-dcrDivisão combatente1 poderá
exercer 31 cargos — Vice-Chefc do Es- .
tado-Maior ou dos cinco departamen-
tos; Comandante Militar da Amazônia
e do Planalto (lia. Região Militar':
DiretorTGeral de Economia e Finança-;
Secrctário-Geraí; Subchefias do Está-
dq-Malor; Diretor de Comunicações,
Ensino Preparatório e Assistencial, Es.-
peciallzação e Extensão. Formação c
Aperfeiçoamento, Movimentação, Obras
de Cooperação, Serviço Militar; o co-
mando de Região Militar ou de Divl-
sáo-de-Exército.ou as duas comulativa-
mente.

De General-de-Divlsão ou de Bri-
gada — combatente, são privativas a
Chefia de Gabinete do Ministério do
Exército.e Subchefe do Estado-Maior
do Exército. O General-de-Divlsão en-
genheiro militar poderá ser Diretor de
Fabricação e Recuperação, de obras mi-
litares, de Pesquisa e Ensino Técnico,
enquanto o médico exercerá a Diretoria
de Saúde.

Os Generais-dé-Brignda comba-
tentos poderão ser Comandantes da>
6a. e ' 8a. Regiões Militares e ocupar
uma das seguintes Diretorias: Admi-

nistração Financeira; Assuntos Espe-
ciais; Armamento e Munição; Assis-
tència Social; Cadastro e Avaliação;
Contencioso de Pessoal; Inativos e Pcn-
sionistas; Material de Engenharia;
Motomccanlzáção; Patrimonial de Bra-
sflia; Patrimônio; Pessoal Civil; Pro-
cessámenfo dc Dados; Promoções;
Transportes; Vice-Diretor de Movi-
mentação; Vice-Diretor do Serviço Mi-
litar; Chefe de Gabinete do Estado-
Maior; Chefe do Centro dc Informa-
ções e Centro de Documentação; Ins-
pctor-Gcial de Policias Militares.

Também são privativos de Gene-
ral-de-Brlgada combatente os postos
de. Comandante da Academia Militar
de Agulhas Negras; do Colégio Militar
do Rio de Janeiro; da Escola de Co-
mando e Estado-Maior do Exército; da
Escola dc Aperfeiçoamento de Oficiais:
Chefes de Estado-Maior de Exércitos;
Comandantes de Brigada Pára-quedis- ,

,ía: de Brigadas de Infantaria; de Ca-"alaria; n 2a. Brigada Mista; Arti-,
'Wrlá Dlvisionária: da Artilharia de
Costa da Ia. Re«1ão; Grupamento
T este.Catarinense; do Grupamento de
Knicnhnria c'c c ;n-truçãq e\ adido do
Exército'.'Junto fl Embaixada do Brasil
nos Estados Unidos.

O General-de-Brlgada engenheiro
militar poderá desempenhar nove car-
gos: Diretor do Serviço Geográfico;
Subdiretor de Comunicações de Obras
de Cooperação ou dé Obras Militares; .
Diretor do Instituto Militar de Enge-
nharia; do Instituto de Pesquisa e De-
senvolvimento; do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro e da Fábrica Estre-
Ia ou da Presidente /Vargas.

O General-de-Brlgada intendente
poderá exercer os seguintes cargos: Di-
retor de Contabilidade; de Material de
Intendèncla; Subdiretor de Subslstên- '
cia e Chefe da Pagadoria Central de
Pessoal. Os médicos ocupantes deste
posto militar desempenharão as sub-
diretorias dc saúde ou diretor do Hos-
pitai Central do Exército. Ao vctcrlná-
rio é privativo a função de Diretor de
Veterinária,

pretende ajudar a compor
a Mesa da Constituinte

A subcomissão criada pela Executiva do MDB
carioca não pretende dar forma definitiva ao Dire-
tório Regional do novo Estado do Rio e se destina
prioritariamente a promover as articulações neces-
sárias à formação da Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa. Depois disso é que poderá auxiliar a
Executiva nacional a organizar o Diretório Provi-
sório.

A afirmação feita ontem pelo Senador Danton
Jobim não teve, segundo frisou, finalidade de res-
ponder ao pronunciamento do presidente do MDB
nacional, Deputado Ulisses Guimarães, que semana
passada situou a Executiva nacional como o único
órgão com poder para constituir o Diretório Provi-
sório do novo Estado. O Sr. Danton Jobim também
não quis considerar seus esclarecimentos como res-
posta ao Senador Amaral Peixoto, que achou prema-
turo tratar-se da constituição da Mesa Diretora-da

_Assembléia.
Com atraso

Sobre a formação da Me-
sa Diretora da futura Cons-
tituinte dò novo. Estado do
Rio, o Sr. Danton Jobim
acrescentou que,'a seu ver,
as articulações nesse senti-
do já. estavam até atrasa-
das. Afirmou que em outros
Estados algumas Assem-
bléias já elegeram até seus
presidentes.

— Enquanto isso, a As-
sembléia Constituinte do
Estado do Rio, que vai reu-
nir duas Casas legislativas
com estruturas diferentes,
não fez mais do que alinhar
alguns critérios para a esco-
lha dos candidatos — disse
o Senador carioca, lembran-
do ainda que no Senado e
na Câmara os parlamenta-
res também já estão for-
mando as Mesas.

Analisando a f o r m aç ã o
do Diretório provisório (que
comandará o Partido no no-
vo Estado entre 15 dc mar-

co e agosto, quando serão
eleitos todos os Diretórios
Regionais definitivos), o Sr.
Danton Jobim disse que a
intenção da Executiva Re-
gional é encontrar um> de-
nominador comum e apre-
sentá-lo à Executiva nacio-
nal, facilltahdo-liies esse
trabalho. A seu ver, o MDB
fluminense teve a mesma
intenção ao constituir sua
subcomissão.

O Sr. Danton Jobim asse-
gurou que a subcomissão foi
constituída com o apoio de
90% da nova bancada, pois
dos 36 Deputados que a
compõem, 33 assinaram o
protocolo que deu "origem ao
órgão. Por exclusão admitiu
que os parlamentares que
se teriam negado a assinar
foram os Srs. Edson Khálr,
Délio Santos e Aloisio Ga-
ma. "que poderão ainda a:--
slná-lo se assim o deseja-
rem."

Gama pede
à Arena por
Faria Lima

O Ministro Gama Filho disse
ontem, ao reassumir a presidência
da Arena carioca, que o resultado
das eleições não abateu seu animo e
prometeu "continuar lutando para
fortalecer o Partido na nova Uni-
dade da Federação, resultante da
fusão entre a Guanabara e o Es-
tado do Rio".

O Sr. Gama Filho, que estiva
afastado das atividades partidárias
desde 15 de novembro, conclamou
todos os membros da Arena-GB,
eleitos ou não, a se manterem útil-
dos e contribuírem ao máximo com
o futuro Governador, Almirante
Faria Lima.

A reunião da Arena ontem dc-
morou menos de uma hora. O exa-
me do resultado das últimas elei-
ções, que seria o principal terna na
pauta do encontro, nem chegou a
ser discutido. A escolha dos mem-
bros. da Mesa da Assembléia Cons-
tituinte também não entrou em de-
bate. Além da conclamação aos
correligionários; o Ministro Gama
Filho encarregou o secretário-rge-
ral do Partido, Sr. Heitor Furtado,
de articular' o encontro entre
membros da Arena carioca e flumi-
nensc, para combinar uma visita
ao Sr. Faria Lima. Só após esse en-
contro se examinará a formação da
Mesa e das Comissões Técnicas da
Constituinte.

O presidente da Arena pediu
ainda aos presentes que dedicas-
sem toda atenção para as eleições
dos Diretórios Distritais, objetiván-
do o pleito que designará os verea-
dores em 1976. Afirmou que ás ba-
ses do Partido precisam ser subs-
taiicialmcntc reformadas e isso, cm
sua opinião, sõ se conseguirá "com
a união e'participação de todos". O
•.polo do Partido deverá ser dado
iihbóm Integralmón.te ao prefeito
scol'1'.do para administrar o futu-

ío Municipio do Rio do Janeiro,
concluiu o Sr. Gama Filho.
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Campanha vacinará mais de 20 por minuto no Rio
Médicos legis tas afirmam
que falta de profissionais
favorece a criminalidade

São Paulo (Sucursal) — O IV Congresso Bra-
sileiro de Medicina Legal, realizado em São Paulo,
comprovou a falta de condições para que seja estru-
turada uma polícia cientifica efetivamente capaz
de acompanhar a diversificação da criminalidade,
revelando a defasagem nos quadros de legistas e pe-ritos criminais, responsável pela demora na elabora-
ção dos laudos.

• O diretor do Instituto Médico-Legal de São Pau-
lo, Professor Arnaldo Siqueira, explicou ter sido
obrigado, devido à falta de legistas, a credenciar,
principalmente no interior, médicos clínicos e orien-
tá-los na realização de perícias, o que evidentemen-
te resulta em laudos incompletos ou imperfeitos, e
prejudica a tarefa da Justiça.

lo ganha menos de Ci'$ 2
mil).
INCC 4PREENSÃO

Os participantes do Con-
gr esse aprovaram moção dos
professores c n-a.do Vas-
concelos e Nelson Pizzottl
Mendes (São Pauloi — re-
latores do terna Ensino da
Medicina Legal no Brasil —
no sentido de que o Minis-
térlo da Educação e Cultura
reexamine sua recente de-
cisão que reduziu de dois
para um semestre, no curri-
culo das faculdades de Dl-
reito e Medicina, o ensino
da Medicina Legal.

Lembraram o s médicos
legistas que os juristasatualmente valorizam mais
do que nunca os estudos so-
bre a vitimologia, o que tor-
na ainda mais inexplicável
a incompreensão da impor-
tancia desse profissional.

DOIS PONTOS

O Congresso recebeu com
reservas a sugestão do Se-
cretário da Segurança no
sentido dc que estudantes
do quinto e sexto ano de
Medicina sejam credencia-
dos a fornecer laudos. Isso
é considerado inviável, devi-
do à exigência do diploma

fte do registro do Conselho
Regional de Medicina.

O professor Gerardo Vas-
concelos, do Pinui, foi o pre-sidente.do Congresso e, jun-
tamente com seu colegi Ar-
naldo Siqueira, coordenou
os dois pontos principais do
temário. Um deles refere-se
à falta de interesse er-. todo
o pais pelo ensino da Medi-
cina Legal e pela fal'.:. de
contribuições bibliográficas.
O outro analisa a carência
de motivação salarial (um
médico-legista em São Pau-

Cesgranrio busca forma de
remuneração indireta para
beneficiar as faculdades

O Cesgranrio está tentando criar uma forma deremuneração indireta que beneficie a todas as fa-culdades filiadas ao sistema de vestibular unificado.Pretende, com isso, eliminar as queixas das univer-sidades sobre a destinação dos recursos arrecadadoscom a taxa de inscrição ao vestibular. Segundo elasa fundação organiza as provas e detém o dinheiro.O presidente do Cesgranrio, professor Carlos Al-berto Serpa, explicou que nenhuma fundação podedistribuir dividendos ou lucros. São obrigadas a in-vestir o capital excedente no aperfeiçoamento doseu próprio sistema.
receita. Assim, diz o profes-sor Carlos Alberto Serpa, a
Fundação não dispõe de lu-
eros para distribuir às uni-
versidades. O beneficio lhe
chega indiretamente, atra-
vés dãs pesquisas e do aper-
feiçoamento do sistema de
seleção de candidatos.

Uma comissão de repre-
sentantes das universidades
filiadas ao Cesgranrio está
analisando sugestões queincluem a venda de publi-cações contendo provas de
vestibulares passados — re-
solvidas e comentadas — c
a organização de cursos de
extensão em universidades
do interior, como forma de
conseguir uma remune-
ração extra e direta, capaz
de compensar a perda da
receita obtida anteriormen-
te com as taxas de ins-
crição para os vestibulares.

DESPESAS

A taxa de inscrição ren-
deu este ano CrS 11 mi-
lhões, mas as despesas deorganização das provas —
desde o registro dos candi-
datos até a matricula do.s
classificados — deverão
consumir CrS 7 milhões. O
Fundo de Bolsas de Estudo
recebeu Cr$ 1 milhão 50u
mil e idêntica quantia será
aplicada, em pesquisas. Res-
tam CrS 1 milhão que seráo
empregados nas despesas
de administração dos proie-tos e em novo plano dc fi-
nanciamento para cursos
de mestrado e pós-gra-duação para professoresdas universidades filiadas
ao Cesgranrio.

A administração do Ces-
gianrio, segundo os cálculos
oficiais, só consome 8% da

Instituto quer mais
vagas a estagiários

FACULDADE
SÃO JUDAS TADEU

CONCURSO VESTIBULAR - 75
INSCRIÇÕES ABERTAS

236 VAGAS PARA OS CURSOS DE:

PEDAGOGIA E
LETRAS Português- Literatura

Português-Inglês
Português - Francês

INFORMAÇÕES E PROGRAMAS
Rua Clarimundo de Melo, 79 - Tel.: 229-5485

O Instituto Euvaldo Lódi,
criado para executar o Pro-
grama Nacional de Inte-
g r ac ã o Universida-
de-Empresa começará, no
próximo mês, a desenvolver
pc? _uisa para ident'ficar as
principais dificuldades na
ampliação das oportunida-
des de estágio aos estudan-
tes de Engenharia na área
industrial da região Sudes-
te.

A pesquisa identificará
também os principais as-
pectos da política de estágio
adotada pelas empresas,
principalmente os critérios
utilizados para recrutamen-
to, seleção e treinamento
dos estudantes. Estabelece-
rá, ainda, a relação entre
os conhecimentos adquiri-
dos nos cursos e as ativida-

des desenvolvidas nas em-
presas.

O Instituto garante quea pesquisa não se limitará
a levantar a situação do es-
tagiário na empresta, mas
buscará também conhecer o
grau. de interesse e partici-
pação da universidade na
regulamentação do estágio.
Para isso, o Instituto Eu-
valdo Lódi já conseguiu que,em 1975, seis universidades
federais reconheçam como
atividade regular, na área
tecnológica, o estágio do ti-
po curso integrado, assegu-
rando ao aluno a possibili-
dade de passar -um semes-
tre trabalhando em uma
empresa, sem necessidade
de comparecimento às au-
las.
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Biolectra devolve
o que a vida retira,
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Onde você encontra Biolectra, encontra força nova.

Nem sem[tre o fotúyafo consegue ser melhor que a sua prôpna cãmera.
Quantas vezes vocô já foi buscar suas fotos reveladas, e saiu
da loja frustrado e com raiva do laboratório? Se isto se repete
com freqüência, pode acreditar: sua cãmera não é tão boa
quanto lhe disseram. É claro que você precisa ter um
mínimo dc talento e sensibilidade para aproveitar

todos os recursos da sua Olympus OM-1. Mas pelo menos
você não corre o risco dc ver o seu talento e sensibilidade
transformados num monte de fotos escuras, fora de foco,

lavadas, tremidas ou coisa assim. Porque nenhuma
Olympus envergonha o seu dono.:R'Í'-';':3Í--
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Gerarão OM-1:
1. 35" „ menor que as outras càmeras St.R.
_. Leva: pesa somente 660 gramas, enquanto as outras
pesam no mínimo 750 gramas.
., Silenciosa c suave. Rolamentos dc esferas c
amortecedores impedem o ruído e os trancos.
4. Mais de 280 acessórios.
5. Visor 3(J}jj mais amplo que os normais é 70% mais
luminoso.

6. Objetivas intercambiáveis, sem necessidade de
rcmo.vcr os prismas.

7. lispclho dc grande lamanlio, que evita o corte da i
imagem quando se usá leleobjclivas maiores que 800 mm.

8. Construção forte e durável, em aço-cromo-nlqucl.
9. Operação simples c fácil.

10. Uack cover intercambiável: pode ser trocada por. uma.
com motor para 250 chapas, ou pela Kecordata, queimprime no filme a data, números, símbolos, etc.

=i|(f~ TROPICAL
llllll Distribuição Exclusiva
llllll Comercialc Importadora
llllll Tropical Ltda.

Vinte a 30 pessoas serão Imunizadas contra ameningite a cada minuto, com a aplicação da dosebivalente, a partir da segunda quinzena dc janeiropróximo. A campanha imunizará em 20 dias cercade tros milhões e 700 mil pessoas — entre 400 a500 mil diariamente -- segundo cálculos do coor-denador de Saúde Pública, Sr. Eloadlr Pereira daRocha.
Os 300 homens dc todas as unidades da Poli-cia Militar treinados para a campanha de vacina-çno em janeiro tiveram ontem a sua primeira ex-porlcncia, Imunizando cerca de 10 mil pessoas, en-tre oficiais, soldados e seus familiares, no hospitalda corporação. Até o próximo dia 22, 120 mil dosesda vacina tipo A contra a meningite serão aplica-das nas unidades da PM.

Esquema
Utilizando 150 pistolas, 45 das quais ficarão nareserva para os casos de enguiço, os enfermeiros daPM serão encarregados da vacinação, cabendo àsenfermeiras da Secretaria de Saúde o trabalho dediluição e preparação da vacina.
Segundo o Sr. Eloadir Pereira da Rocha, a ra-pidez que se pretende adotar na campanha tornariaa tarefa exaustiva demais para as enfermeiras, poisela exige duas operações: a injeção do novo liqui-do para o abastecimento da pistola, com os pés, eo uso dos dedos para a aplicação da vacina.
Os postos de vacinação serão anunciados oitodias antes do inicio da campanha. Por enquanto, aSecretaria de Saúde estuda os locais — clubes e és-colas, na maioria — pois pretende aproveitar ape-nas aqueles de fácil acesso, onde as filas possamse escoar facilmente. Escoteiros e soldados da PMtrabalharão na organização das filas e no levanta-mento estatístico.
Os postos funcionarão das 7 às 19 horas entredois e três dias em cada bairro. As datas de che-

gada das vacinas serão fixadas pelo Ministério daSaúde. Dos 300 homens da PM treinados para acampanha, 30 cuidarão especificamente da manu-tenção das pistolas. Os demais são vacinadores. A
preparação foi orientada por técnicos do Ministé-rio da Saúde e da Secretaria de Saúde.

Experiência

O diretor do Hospital da Policia Militar, Dr.
José Alberto Rodrigues Carvalho, e, o médico Mau-
ro Martinez, que coordenam a vacinação na cor-
poração, explicaram que ela faz parte do esquema
de treinamento do pessoal preparado para a cam-
panha,

As 120 mil doses de vacinas serão aplicadas até
o dia 26 desse mès, obedecendo a seguinte escala
de atendimento: hoje, oficiais, soldados e seus fa-
miliares do Regimento Caetano de Farias e Quartel
Geral; amanhã, nos 29,13°e 8o Batalhão, na Compa-
nhia Independente do Palácio Guanabara e Gabi-
nete Militar do Palácio Guanabara; dia 19 nos 4o
e 6<? Batalhão, Batalhão de Carros de Assaltos e
D. A. E. (Divisão de Atividades Especiais); dia 20,
nos 39, 79, 109 e 119 Batalhão; dia 23, na Escola de
Oficiais, CFAP-31 Voluntários (Centro de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Praças), 129 e 99 Bata-
lhão e o 29 Regimento de Cavalaria e no dia 26 na
Companhia Independente da Ilha Grande e na
Companhia de Rádiopatrulha.

O caso carioca

Segundo o Coordenador de Saúde Pública a
meningite no Rio não chega a ser uma endemia."O que se pretende com a vacinação é evitar que
ela se alastre, como aconteceu em São Paulo. Lá,
houve endemia, aqui não. Com a vacinação, espera-
se que aconteça o que se registrou em Brasília, que
antes tinha 50 casos por dia e após a imunização
baixou para cinco casos diários".

— Muitas vezes — acrescentou — o exame cli-
nico revela meningite e o de laboratório vem diàg-
nosticar o contrário. Os índices que encontramos,
em muitos casos, são de internações deste exame
clinico. Dias após, constatado o contrário, o paci-
ente deixa o hospital, mas seu caso já foi registrado
como meningite.

Minas faz relatório
sobre a imunização

Belo Horizonte (Sucursal) — Em relatório
enviado ao Ministério da Saúde, a Secretaria de
Saúde de Minas informa que a proteção da vacina
contra meningite meningocócica do tipo C em jo-
vens abaixo de 16 anos é de apenas 53,43%, aumen-
tando para 80% acima daquela idade.

Os dados foram apurados em Ipatinga, através
da imunização de 68 mil pessoas em abril último,
pela Secretaria de Saúde. Apesar de não dispor de
informações complementares sobre a vacina do ti-
po A aplicada na mesma cidade, a Secretaria ad-
mite que a proteção às crianças, tal como acon-
tece .com a do tipo C, é insatisfatória.

Setenta e quatro casos de meningite foram re-
gistrados em Minas na semana de 9 a 15 do cor-
rente, com nove óbitos. Na primeira semana de
dezembro, eles chegaram a 90 e maior era ainda
a média semanal em outubro (250). O Índice de
óbitos nesse período está entre 12 e 18%.
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Fiscalização determina a
apreensão de gamaglobulina
contaminada pela hepatite '

Brasília (Sucursal) — O Serviço Nacional deFiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministérioda Saúde, já determinou a apreensão, em ofício àsrepartições estaduais, de todos os estoques disponí-veis para a venda da gamaglobulina do laboratórioIsa, de São Paulo, porque se encontram contamina-
dos pela hepatite.

A denúncia.da contaminação do remédio che-
gou ao Ministério da Saúde há" uma semana, sendoencaminhada ao SNFMF, no Rio, que realizou testes
para comprovar que as amostras continham o anti-
geno Austrália, indicativo de que a droga estaria
contaminada.
APREENSÃO

Comprovada a contam!-
nação, íoram expedidos ofi-
cios, na última sexta-feira,
pelo SNFMF, aos órgãos es-
taduais para as providên-cias de recolhimento, nas
farmácias onde a gamaglo-bulina estiver à venda.

Já no sábado, todo o esto-
que de gamaglobulina do la-boratório Isa, que estava àvenda nas farmácias e dro-
garias de Goiânia, foiapreendido pelo Serviço deFiscalização da Medicina eFarmácia da Organização
de Saúde dc Goiás (Osego),
em obediência ao oficio.

Anteriormente, a Osego
já havia apreendido a ga-

maglobulina produzida pelolaboratório Hoechest, pelomesmo motivo. Segundo oServiço Nacional de Fiscall-
zação da Medicina e Far-
macia, a gamaglobulina,
desde que não se encontre
contaminada, é ótima parareforçar as defesas organi-
cas e muito receitada sobre-
tudo quando há perigo de
se contrair hepatite e ou-
trás d o e nç a s infecto-con-
tagiosas.

Quando, porém, por defi-
ciência de técnicas de fabri-
cação, que prejudicam a es-
terilizacão, o medicamento
se torna contaminado, emvez de ajudar a cura da he-
patite ele passa a ser umveiculo da doença.

Médico da USP analisa
dependência de drogas

São Paulo (Sucursal) —
O abuso de anfetaminas eestimulantes, entre univer-
sitários, começa geralmenteantes mesmo dos exames devestibulares, quando os jo-vens procuram afastar afadiga, depressão e o sono
e obter maior vivacidade
intelectual — afirmou omédico João Carvalhal Ri-
bas, professor da Clínica
Psiquiátrica da Faculdade
de Medicina da Universida-
de de São Paulo.

O professor João Carva-
lhal acredita, no entanto,
que a dependência da drogaentre jovens já estaria de-terminada desde os primei-ros instantes da vida, emfunção de múltiplos fatores
biepsicossociais. A privaçãodo seio materno levaria oi ndividuo emocionalmente
imaturo a procurar qual-
quer prazer pela boca, dei-
xando-se atrair pelo taba-
gismo, alcoolismo, cocaino-
mania e outras famacode-
pender-ias.
PRIMEIRO, VÍCIO

— Com os avanços da
neurofisiologia e da bioqui-
mica do cérebro, ao lado de

outros avanços das ciências
psicológicas e sociais, os
problemas dos abusos dedrogas serão mais bem re-solvidos — disse ainda o Dr.
João Carvalhal Ribas. Fa-
zendo uma análise da evo-lução do jovem brasileiro,
explicou que o fumo conti-
nua sendo a primeira drogaem que se iniciam os ado-
lescentes, apesar das conse-
quèncias nefastas mundial-
mente reconhecidas e com-
provadas.— Quando o jovem esco-
lhe uma carreira de nível
universitário, aguarda-o ofantasma do exame vesti-
bular, com uma competição
inexorável, organizado, à
base de testes que não ávà-:
liam o verdadeiro saber,
mas exigem um espirito
frio, ágil, lacônico e esporti-
vo. Não conseguindo entrar
na faculdade, a angústia jáexistente aumenta, assim
como a insegurança. Essa
situação de frustração tor-
na-se ocasião favorável à
procura de soluções artifi-
ciais através de drogas, ai-
coolismo e outras farmaco-
dependências — afirmou o
Dr. Ribas. -_

Ministério da Saúde acha
sistema usado no Nordeste
superado e muito oneroso

a.

Brasília (Sucursal) — O sistema de saúde ado-tado ho Nordeste está superado, pois utiliza meto-dologia condenada há mais de 50 anos, e, além demostrar pouca eficiência, é muito oneroso, de açor-do com as conclusões do Ministério da Saúde.O custo anual per capita do Ministério dá Saú-de no Nordeste foi de Cr$ 1,90 este ano e no próximoserá elevado para Cr$ 12,70, conforme o plano jáaprovado pelo Ministro Almeida Machado. A Coor-denador ia do Nordeste prevê que até 1979 serão gas-tos na região Cr$ 2 bilhões 300 milhões.
DOENÇAS MENTAIS

A esquizofrenia e a neu-
rose são as doenças mentais
mais comuns no Nordeste
e chegam a ultrapassar a
média nacional. Os Índices
de atendimento de neurótl-
cos e esquizofrênicos são de
19,17% no país e 34,14% no
Nordeste. O percentual de
óbitos de pessoas atendidas
através do INPS ou de hos-
pitais públicos ou privadosfoi de 6,07.' O Ministério da Saúde in-

formou que os recursos gas-tos no Nordeste para o tra-
tamento dè doenças men-
tais praticamente se limita
ao pagamento ds leitos
hospitalares. Nos laborató-
rios não existe acompanha-
mento dos.casos e é ínfima
a participação dos parentese da comunidade no trata-
mento..Para o ,.rc_..-.made
saúde mental serão gastosCrS 64 milhões até 1979, se-
gundo informações do Sr.
Joaquim de Castro, da Co-
ordenadorià Nordeste.
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A CIA. VALE DO RIO DOCE toma público que alienará,
.através de Coleta, os materiais abaixo, no eslado em que se
encontram.
PONTES FERROVIÁRIAS USADAS
PARTES DE EQUIPAMENTOS USADOS
TRILHOS USADOS
RETALHOS DE CHAPAS-PERFIS-VIGAS E TUBOS

Os interessados poderão obter maiores informações e detalhes
no endereço abaixo, ou nos demais escritórios regionais da CVRD,

— Serviço Central de Administração f-atrimonial —
Av. Graça Aranha n.° 26 — 4.° andar
Tels. 224-8009 ou 224-4477 (R. 309)
Rio de Janeiro — Guanabara
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Cientista alemão apresenta
detalhes de seu método quetransforma lixo em ração

O método bío reactor Kneer, que consiste natransformação do esgoto sanitário e do lixo em hú-mus ou em ração para porcos, foi apresentado on-tem aos sanitaristas do Instituto de Engenharia Sa-nitario pelo autor do sistema, o cientista alemãoFranz Kneer.
Explicou que, com a utilização do seu método,o problema do destino final do lixo e do esgoto sa-nitário está definitivamente resolvido e que a ca-

pitalização do produto originado desses detritos têmsido motivo do interesse de autoridades sanitárias,não só da Europa como também dos Estados Unidos,no emprego do novo método.
APLICAÇÃO

Segundo o professor
Kneer, a aplicação do Hu-
mus Knesr tem sido a mais
variada: Instalações de re-
creio e esporte e outras
áreas que se deseje tornar
verdes, multas vezes cons-
truidas sobre terreno ater-
rado ou desmontado, como
no caso de pedreiras ou de-
pósitos de entulho, e ainda
em solos biologicamente
inertes. A formação de gra-ma, nestes casos, seria mui-
to lenta e pouco satisfató-
ria, mesmo com a aplicação
de fertilizantes químicos.

Entretanto, explicou, com
a aplicação do Húmus
Kneer e com a irrigação
normal pode-se obter, den-
tro de um ano, uma grama
forte e bem enraizada, de
cor saudável e de bom crês-
cimento. Também a mistu-
ra do estrume ao húmus dá
bom resultado, pois as bac-
térias do húmus agem como
inici adores do processo bio-
lógico e aceleram a decom-
posição. O húmus também
absorve o estrume liquido,
impedindo assim a perda de
substancias de alto valor
nutritivo, especialmente o
nitrogênio.

Na agricultura, disse o
cientista, o Húmus Kneer é
aplicado especialmente nas
culturas intensivas. Nesse
caso, obtém-se um melhor
crescimento de plantas e as
variedades de frutas e ver-
duras de gostos delicados
crescem muito bem em ter-
ra misturada com o Húmus
Kneer. Também no reflo-
rest amento, acrescentou,
tem tido bons resultados.

As vantagens apontadas
pelo cientista na utilização
do bioreactor Knncer são as
de proporcionar um produ-to final estável, vendável e
pasteurizado, aplicável na
recuperação de terras agri-
cultávels, n a paisagística,
jardins residenciais, reflo-
restamento e ainda na'
ração animal. Dispondo de
um mecanismo simples,
afirmou, o método consome
o minimo de energia, é eco-
nòmico, não poluente e ofe-
rece o retorno de investi-
mento.

Para a instalação de uma
estação seria necessário
uma área de, no máximo, 91
mil metros quadrados, en-
quanto a área minima exi-
gida é de 16 mil metros
quadrados. De cada tonela-
da de lixo ou esgoto sanitá-
rio pode ser produzida 0,5
toneladas de húmus.

Disse o cientista Knneer
que, no caso do interesse
pela utilização de seu siste-
ma aqui no Brasil, venderia
a patente do invento ao Go-
verno e daria o know-how
aos técnicos brasileiros.
Quanto aos equipamentos
que, segundo ele, não são de
custo elevado, poderiam ser
fabricados aqui mesmo.

O bioreactor Knncer já
foi empregado em 28 paises,
entre eles Alemanha Oci-
dental, onde funcionam
quatro reatores de lodo ati-
vado e um de lixo. Estão
sendo construídos mais seis
e outros 50 serão iniciados
no próximo ano. No Japão,
funcionam três reatores e
na Suécia, dois. Noruega,
França, Holanda. Espanha e
África do Norte foram os
últimos paises que aderiram
ao sistema.

DER conclui pista hoje e
todo o elevado até o fim
do mês se o tempo ajudar

O Departamento de Estradas ae Rodagem
(DER) deverá concluir hoje à noite toda a pavi-mentação da pista Sul—Norte do elevado Paulo de
Frontin, informou ontem o seu diretor, Sr. Renato
de Almeida, acrescentando que se as condições de
tempo permitirem, a obra será entregue ao tráfego
ainda este mês.

No entanto, mais uma vez ele evitou marcar
uma data certa para a inauguração do elevado. "A
nossa preocupação" — disse ele' — "agora que a
obra preenche todos os requisitos de segurança, é
entregá-la o mais cedo possível. Não adianta marcar
agora um dia determinado, porque esses serviços fi-
nais dependem das condições do tempo."

Quanto às obras comple-
mentares da ligação Prai-
nha—Grumari, o Sr. Rena-
to de Almeida explicou que
já está pronto o acostamen-
to no trecho da praia, do
lado do mar. Do outro lado,
os serviços deverão termi-
nar no final do mès.

TESTES DE CARGA

O diretor do DER reafir-
mou ontem que os resulta-
dos obtidos nos ensaios de
carga realizados foram ex-
celentes, o que provável-
mente dispensará novos
testes dessa 'natureza.
Acrescentou, n o entanto,
que amanhã ele terá uma
definição sobre o assunto.

— Nós fizemos os testes
justamente nos vãos que
mais necessitaram de refor-
ço e o resultado das me-
dicões foi o melhor possível.
A nossa intenção agora é
dar apenas uma demons-
tração pública da segurança
da obra, fazendo os ca-
minhões carregados percor-rer toda a sua extensão,
dispensando as medições.

Associação
faz cursos
para babás

Quarenta babás da Zona
Sul iniciaram ontem um
curso de treinamento bási-
co, promovido pela Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial da Lagoa, com duração
de dois meses e três aulas
por semana, que incluem
relações humanas, psicolo-
gia infantil, puericultura,
dietética, prevenção de aci-
dentes, primeiros socorros,
higien-' pessoal e noções de
transito.

As aulas são dadas na Es-
cola Ofélia Agostini, em Co-
pacabana, em dois horários
— das 18 às 20 horas e das
20 às 22 — e para frequen-
tar as 24 aulas do curso é
exigido o pagamento de
uma taxa de inscrição de
CrS 100, que na maior parte
dos casos é paga pelas pa-
troas. A Acil já está progra-
mando a realização poste-
rior de outros cursos para
empregadas domésticas e a
repetição d o treinamento
de babás em caso do grande
procura.
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Sociedade Pestalozzi já
aprontou a programação
de cursos do próximo ano

Apesar do decreto do Governo estadual elesa-
propriando a área onde está sua sede, a Sociedade
Pestalozzi do Brasil já tem pronta toda a progra-
mação de cursos para 1975 e continua atendendo a
cerca de 90 excepcionais na Rua Gustavo Sampaio,
29, Leme, nos Centros Méclico-Psicopcdagógicos,
como acontece desde sua criação, cm 1945, por He-
lena Antipoíf.

No primeiro período dc 1975 serão dados cursos
de Exploração do imaginário, da Linguagem e da
Criação Artística no Excepcional, com duração dc
100 horas, e o de Habilitação Psicopedagógica para
Educadores de Oficinas e Professores de Classes Es-
peciais, com 800 horas. No segundo período haverá
cursos de Recreação Infantil, Teatro Escolar, Esti-
mulação Precoce para Crianças de Alto Risco e Ati-
vidades Musicais para Excepcionais, com 100 horas
cada.

Os 55 ônibus apreendidos pelo Detran esperarão que as empresas instalem os limitadores

Detran mostra estatística e

— No trecho que contor-
na o morro — diz ele — nós
estamos substituindo as de-
fensas de aço, instaladas
provisoriamente, por mure-
tas de concreto, detendo
conclui-las em meados de
janeiro. Com relação à du-
plicação da ponte de madei-
ra, existente na Prainha, já
foram cravadas as estacas
definitivas e deveremos en-
tregá-la dentro de três se-
manas.

Dentistas
se reúnem
no Rio

Dentistas da Europa,
Japão, Estados Unidos e
América Latina estarão
reunidos no Rio, entre os"
próximos dias 5 e 10 de Ja-
neiro, durante o II Encon-
tro Internacional de Atuali-
zação Odontológica, que te-
rá como tema central o
Atendimento do Paciente
num Mundo em Transfor-
mação.

O Encontro é promovido
pela Faculdade de Valença,
contando com a colabo-
tação dos Drs. Albino Mar-
chan, Claudemir Dutra e
Antônio Martins Júnior, e
será realizado no Hotel Gló-
ria. Será apresentado, tam-
bém, um trabalho sugerin-
do a implantação dc traba-
lho a quatro mãos, para re-
d u z i r o custo dos
honorátios/hora em provei-
to do cliente.

continua a exigir limitador
O Detran age dentro da lei quando

exige o limitador de velocidade para os
ônibus, no sentido de preservar a pepu-
lação da loucura que representam as cor-
rerias e 05 sucessivos acidentes: não e
mais possível continuar matando e a.s
empresas de ônibus vão ter que cumprir
a decisão legal.

Essa é a opinião do Brigadeiro 13a-
chá, diretor do Detran, manifestada 011-
tem em entrevista coletiva. O Maior Ubi-
ratan Cavalheiro exibiu na ocasião esta-
tisticas que mostram os ônibus cariocas
cometendo mais de uma infração de ex-
cesso de velocidade por minuto. Até on-
tem, foram apreendidos 55 ônibus com
final de placa 1.
REUNIÕES

Em conseqüência da ação do Detran,
quatro empresas de ônibus procuiaram
ontem a Mecânica Otolini para a coloca-
ção do limitador Ney. Três empresas já
usam o limitador há dois arns. c na Di-
visão de Emplacamento só apareceu um
ônibus da empresa Amigos Leopoldinen-
ses, que tem uma frota de 74 com finais
de placa 1 e 2.

No Sindicato das Empresas de Tran.;-
porte de Passageiros, o seu presidente. Sr.
Almir Rabelo Dantas, disse estar surpre-
so com 13. ação repressiva no fim de se-
mana, osasiào em que o Detran, nor-
malmente, evita tais apreensões, paranão prejudicar a população, porque a !i-
beração só pode ocorrer na segunda-fei-
ra, quando abrem as coletorias.

Disse ainda o presidente do sindi-
cato que a exigência do Detran vem nu-
ma hora infeliz, porque as empresas es-
tão sobrecarregadas com o pagamentodo abono de 10% e com o 13.° salário.
Manifestou-se preocupado, também, por-
que os policiais do Detran não entrega-
ram aos motoristas a papeleta que ha-
bitualmente dão em troca dos documen-
tos do veiculo. Desta vez. porém, os do-
cumentos não foram apreendidos. O Sr.
Almir Dantas Rabelo disse que só vai
decidir como agir hoje à tarde, após reu-
nião com os demais empresários.
ECONOMIAS

Na coletiva de ontem, o Brigadeiro
Bachá foi assessorado pelo Major Ubira-
tan Cavalheiro, diretor da Divisão de
Controle, e pelo Sr. Álvaro Rccha, asses-
sor jurídico do Detran. O Sr. Álvaro Ro-
cha fez questão de informar que não é
o slndlaato das empresas que pretende
impedir a instalação do limitador, mas

apenas um grupo de empresas (lideradas
pela Auto Diesel).

O que eles querem é tumultuar.
A exigência é de janeiro, e vem sendo
protelada, sem justificativas — disse o
Sr. Álvaro Rocha, no que foi prontamen-
te auxiliado pelo Brigadeiro Bachá.

Os ônibus matam e depois o se-
guio dá Cr$ 10 mil por vida de cada pas-
sageiro, como se a vida de uma pessoa
pudesse ser avaliada dessa maneira. Náo
há mais "acordo de cavalheiros": a or-
dem tem de ser cumprida. Eles preci-
sam ter consciência de que prestam um
serviço público, por concessão. Se hou-
ver qualquer represália ou tentativa de
sabotar a exigência, podemos até cas-
sar a empresa — disse o Brigadeiro
Bachá.

Esclareceu o Sr. Álvaro Rocha que
não faz sentido a afirmação des empre-
sários de que a população vai ficar pre-
judicada. O Detran apreendeu apenas
1% da frota, a ser liberada com as role-
tas lacradas para regularização. Além
disso — afirmou o Sr. Álvaro Rocha —"são os próprios empresários que dizem
estar usando apenas 70% da frota por
falta de motoristas.
APREENSÕES

Ontem e domingo o Detran não
apreendeu nenhum ônibus. O esquema
policial estava mobilizado para assegu-
rar livre transito à comitiva do Presi-
dente Geisel. As 55 apreensões foram
feitas nc sábado, e "vão virar rotina."

Ao final da entrevista, o Brigadei-
ro Bachá tomou conhecimento de que os
proprietários da Mecânica Otolini esta-
vam preocupados com a possibilidade de
um afluxo maciço dos ônibus com pia-cas de final 1 e 2, o que dificultaria.o
atendimento. Mas o assessor jurídico do
Detran vai manter contato com a firma
instruindo no sentido de só atender den-
tro da tabela. Isso significa que os ôni-
bus de placa 1 que não forem no prazoterão que entrar na fila (o seu prazo vai
até sexta-feira) dos de placa 2. A comu-
nicação à firma foi feita imediatamente
pelo Sr. Álvaro Rocha.

O Detran não estava apreendendo os
ônibus porque o Juiz David Mussa, da
Ia. Vara da Fazenda Pública, ao conce-
der a liminar no mandado de segurança
impetrado pelas empresas de ônibus, dis-
se em seu despacho que ele tinha "duplo
efeito" (isso levou os empresários a en-
tenderem que um dos efeitos era o sus-
pemsivo da execução da medida).

Ameaça de deslizamento de
pedras não esvazia moradias

Apesar das advertências do Institu-
to de Geotécnica e do Corpo de Bombei-
ros, os dois locais onde ocorreram desli-
zamentos de pedras durante as chuvas
deste fim de semana — o Morro dos Pra-
zeres e os fundos do n<? 358 da Rua Real
Grandeza — continuavam ontem habita-
dos e sem qualquer providência paracontenção das encostas.

No Morro dos Prazeres, em Santa Te-
resa, a situação é mais grave, porqueainda existem encostas que podem des-
moronar sobre alguns barracos ocupados.
Na Rua Real Grandeza, as pedras quecaíram no domingo já ameaçavam ro-
lar há algum tempo.
PERIGO

Segundo os técnicos da Superinten-
dência de Geotecnia, o deslizamento de
encosta ocorrido domingo no Morro

dos Prazeres ainda ameaça seis barra-
cos, que deveriam ser desocupados. Um
deles, mais prol imo ao local do acidente,
foi demolido na noite de domingo e, em-
bora as assistentes sociais da 23a. Região
Administrativa oferecessem abrigo a seus
ocupantes no Albergue João XXIII, eles
preferiram ir para a casa de parentes e
amigos.

Nos fundos do número 358 da Rua
Real Grandeza, a situação está pratica-mente controlada. Durante as chuvas
de domingo, algumas pedras, de peque-no porte, rolaram de uma encosta que
existe ali. Mas nenhuma das cinco ca-
sas do local foi atingida.

Segundo os moradores, as pedras jáameaçavam rolar há algum tempo. "Mas
agora, não há perigo porque o resto da
encosta está bastante firme e não é pre-ciso a remoção das casas". •

Geotecnia garante encostas
Na opinião do superintendente da

Geotecnia, engenheiro Rubem Silveira, o
comportamento das encostas durante as
chuvas que caíram no último fim de se-
mana foi multo bom. Ele está bastante
otimista, afirmando, que o carioca não
deve se preocupar com deslizamentos de
pedras, pois, cm mais de 200 pontos da
cidade, estão sendo realizadas obras pa-ra evitar que isso aconteça. '

Cerca de Cr$ 20 milhões estão sen-
do, investidos pelo Estado nas obras de
contenção e também em contratos pararestauração, manutenção e conservação
de encostas. Dentro de alguns dias, se-
rá iniciada a obra do morro de Dona
Marta, rio valor de CrS 4. milhões, que
será a maior quantia aplicada atual-
mente em serviços de contenção.
AS OBRAS

Entre a.s 170 obras de conservação e
manutenção em andamento e que fazem
parte de cinco contratos, no valor de

CrS 250 mil cada uma, estão as dos mor-
ros de São Carlos, Pasmado, Forte Du-
que de Caxias, Rua Zizi, morro da Bi-
ca, Estrada Grajaú—Jacarepaguá,. Ruas
Jurun as, 'Dias da Cruz, Tobias e Cadete
Ulisses Veiga. : •

Dentro de 40 dias serão iniciadas-
obras de conservação e manutenção em
68 pontos de encostas das Zonas Sul e
Norte, no valor de Cr$ 500 mil, cujas
concorrências estão marcadas para os
dias .19 e 26 deste mês.

.' Já foram realizadas concorrências e
os;trabalhos devem ser iniciados ainda
este mês nos seguintes locais: Ruas Al-
zira Cortes (Cr$ 3,5 milhões); Fernan-
do Ferrari (CrS 900 mil); Corcovado —
3a. etapa (CrS 2 milhões e 200 mil);
morros da Providência (Cr$ 200 mil) e
Dona Marta (Cr$ 4 milhões); Rua
Campo Belo (CrS 2 milhões); Horto do
Caju (CrS 300 mil); Elevado do Joá (CrS
3 milhões e 500 mil); Corte do Cantagalo
(Cr$ 260 mil) c Rua Mauá (CrS 200 mil).

Viaduto só
terá laudo
fim do mês

O Secretário de Obras, Sr..
Emilio Ibrahim, negou on-
tem que o Governo esteja
retardando a divulgação do
relatório técnico sobre o
viaduto Pedro Álvares Ca-
bral, cujo parecer poderia
favorecer, na Justiça, às
duas empresas de transpor-
tes que tiveram ônibus en-
volvidos em acidentes, no
local.

O último prazo para a en-
trega do relatório deveria
ser amanhã, mas o próprio
Secretário de Obras acredi-
ta que "só no fim do mès".
Ressalta também que o pa-
recer da comissão sobre o
viaduto será acatado sem
discussões. "E se houver ne-
cessidade de obras, elas
serão executadas dentro do
prazo mais curto possível."
CORREÇÃO

Técnicos da Secretaria de
Serviços Públicos e da Se-
cretaria de Obras, que tive-
ram acesso ao relatório, as-
seguram que o último aei-
dente, que matou 21 pes-
soas, foi causado por impru-
dência do motorista, impe-
ricia, guarda-rodas inade-
quado ao viaduto, mau tra-
çado da pista e incorreções
na pavimentação.

O Sr. Emilio Ibrahim afir-
mou ontem que essas con-
clusões não o preocupam."Por um motivo muito sim-
pies: a obra foi executada
e inaugurada pelo Governo
retrasado. Agora só resta
corrigi-la."

Mortandade
recomeça
na lagoa

Uma grande quantidade
de peixes mortos apareceu,
ontem, no meio da Lagoa
Rodrigo de Freitas, chegou
às margens e começou a ser
recolhida ontem mesmo por
garis dos vários distritos da
Zona Sul.

Presume-se que os peixes
continuarão morrendo, em
virtude do desequilíbrio me-
teorclógico verificado on-
tem, quando um dia de sol
forte sucedeu o fim de se-
mana de muita chuva e frio.
Por isso, os garis retorna-
rão hoje à Lagoa, onde tra-
balharão das 7h às 16h.

Cônsul da
Itália visita
Cardeal

O novo Cônsul-Geral da
Itália no Rio, Sr. Tommaso
Troise, visitou ontem à tar-
de o Cardeal Eugênio Sales,
com quem se demorou qua-
se 40 minutos e ao qual dis-
se estar pronto a colaborar
com a Arquidiocese, "na
medida do possível". Ele
chegou só, em seu carro Al-
fa-Romeo.

De manhã, o Cardeal este-
ve nos presídios Esmeraldl-
no Bandeira (para homens)
e Moniz Sodré (para meno-
res), onde celebrou missa
para os reclusos em cumpri-
mento a seu programa de
visitas natalinas ao sistema
penitenciário do Estado.
Além dos diretores dos esta-
beleeimentos, comparaceu o
superintendente da Susipe,
Coronel Carlos Alexandre
Portela Passos Autran.

PREVENÇÃO

A Sociedade Pestalozzi es-
tá desenvolvendo um siste-
ma de prevenção de ocor-
rência de nascimentos de
excepcionais junto às fami-
lias de seus alunos, com a
colaboração da Escola dc
Enfermagem Ana Néri.

A Sociedade mantém no
Leme um atendimento a
excepcionais de diversos ni-
veis, a partir de 12 anos,
Com uma equipe de três psi-
quiatras, um neurologista,
três psicólogos e quatro as-
sistentes sociais, entre di-
versos professores especiali-
zados, nas oficinas pedagó-
gicas e classes especiais. Na
Rua Real Grandeza ficam
o setor de atendimento a
menores de seis a 12 anos
e a parte feminina.

FINALIDADE

Fundada cm 1945, a So-
ciedade Pestalozzi do Brasil
se destina ao estudo e ajus-

tamento social da criança
e adolescente excepcionais,
sendo considerada de utili-
dade pública federal cm ju-
nho de 1957. A Sociedade
serviu do base para a
criação do Centro Nacional
de Educação Especial (Ce-
nesp), órgão do Ministério
da Educação, destinado a
traçar as diretrizes do cnsl-
no de excepciona!*.

O trabalho desenvolvido
consiste basicamente e m
fazer a adaptação dos alu-
nos para a sociedade. As
atividades são: música com
treinamento de ritmo e so-
cializacão, atividade de ex-
pressão livre, recortes, pin-
tura. modelagem e teatro,
treinamento de hábitos da
vida diária, escolaridade,
aprendizado de técnicas co-
mo pintura, modelagem,
economia doméstica, traba-
1 h o s manuais, tecelagem,
bolsas em couro, bordados,
crochè, costura e arte gráfi-
ca.

CÉLIO PELAJO S.A. RECEBE
A VISITA DE CORRETOR

DE LONDRES
Depois de uma permanência de

4 díãs no Rio de Janeiro junto
a CÉLIO PELAJO - Corretora dc
Câmbio ,e Valores S.A., com quem
debateu vários aspectos do mer*
cado de capitais no Brasil, Mr. Si-
mon Tooth, diretor internacional
de HEDDERWICK STIRLING GRUM,-
BAR & CO., uma das mais impor-
tantes Corretoras de Londres, visi-
tou com Célto Felajo, o Eurobrás
onde analizou com o Dr. Ibat-í
Jost alguns dos problemas liga-
dos a investimentos estrangeiros
no Brasil.

Mats tarde, Mr. Simon Tooth foi
recebido pelo Prof. Dr. Theófilo
Azeredo Sanlos, Presidente da Fe-
deracao Nacional dos Bancos, com
quem conversou longamente sobre

o interesse dos uivcstidcucs et-
Irangeiros cm participar do mer-
cado de capitai:, no Brasil pro-
curando informar-se das possíveis
modalidades de investimentos que,
estando em consonância com a es*
tratégia do nosso governo aten-
dam, simultaneamente, ao interesse
dos investidores estrangeiros.

Ontem, segunda-feira, entrevls*
tou-se _ com autoridades do Banco
Central do Brasil. À noite, Mr. Si-
mon Tooth ofereceu um jantar à
Diretoria de Célio Pelaio, partindo
em seguida para Londres.

No inicio do próximo ano, Mr,
Simon deverá voltar ao Rio a fim
de dar prosseguimento aos seus
trabalhos.

jeSHHSBj SERITEC Revendedor autorizado
ACRILEX ARGON CAST
Assistência Técnica

Mteriaisstrigrificosltfe.
TINTAS - NYLONS - EMULSÕES - MATRIZES - FILMES -
MAQUINAS E ACESSÓRIOS - Tudo para a moderna Serigrafia -

Campo de S.Cristovão, 120 — fone: 264-0564 - Rio de Janeiro - G.B.
R. Silva Bueno, 1103, sala 10 - fone: 273-3311 - Ipiranga - S.P.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
EDITAL CNEN - 009/74

Faço público que a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR, de acordo com a Lei n.° 4.118,, do 27 de agosto de
1962, D.O. ds 19 de setembro de 1962, seu Regulamento, Dc-
creto n.° 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e o item 22 da
Resolução CNEN-3/65 declara abertas as inscrições para distri-
buição de cotas de exportação para minérios, de interesse para
1 energia nuclear, para o 1.° semestre de 1975.

Tendo em vista os limites fixados pela Resolução CNEN-9/74,
serão distribuídas 5.000. toneladas de PIROCLORO e PANDAITA,
500 toneladas de BADDELEYTA e CALDASITO, 5.000 toneladas
de ESPODUMENIO LEPIDOLITA e PETALITA, 1.500 toneladas de
BERILO e vinculada a1 demanda interna, 500 toneladas dc AMBLI-

. GONITA.
A distribuição será feita' levándo-sè em conta os seguintes

elementos:
grau de beneficíamento ou elaboração do produto; •
tradição mineradora;
quantidade de minério para pronto embarque;
reserva de jazidas.

Para candidatarem-se ao presente Edital, as .empresas deverão
estar cadastradas iunto à CNEN e dar entrada, até o dia 31 de
dezembro de 1974, no Protocolo Geral do, CNEN, do» documentos
que possibilitem a este Órgão distribuir' as colas sc-gundo os
critérios estabelecidos. ' .

. Rio.de Janeiro,— 13 ¦ de dezembro . cie, 1974., ,'.w
HERVÁSIO G. DE CARVALHO. . ; ,. ,\ \,[-,

. . Presidente .

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Engenheiro quer estudos
antes de obras em áreas
de exploração mineral

São Paulo (Sucursal) — O superintendente doInstituto de Pesquisas Tecnológicas, Sr. Alberto Pe-reira de Castro, propôs um estudo sobre a definiçãode traçados viáveis em projetos como o da EstradaRio—Santos e o estabelecimento de medidas prote-cionistas e delineamento das possibilidades de ex-
ploração mineral, "antes que sejamos obrigados aacudir a desastres de maior extensão do que os queaté agora se registraram."

O engenheiro Pereira de Castro acha que deveser realizado um estudo de planejamento em zona
de geologia de engenharia nesta região contradito-
ria, que será o início para outras pesquisas nas áreas
florestal, da fauna e da climatologia. A questão da
serra do Mar deve ser encarada dentro de um vasto
sentido ecológico.

JORNAL DO BRASIL Q Terça-feira, 1//12/74 ? Cadei

Tabu
O engenheiro pergunta

na sua análise qual a des-
crlção da área, como é a re-
gião da costa com portos de
mar (Santos e São Sebas-
tião) e os respectivos com-
plexos Industriais; qua is
são as praias de lazer; os
pontos interessantes e m
oceanocultura. E, finalmen-
te, o que 6, exatamente, es-
ta região da serra, "uma es-
carpa abrupta de erosão,
coberta de relva e quase
desconhecida. Esta escarpa
está sendo furada por es-
tradas de ferro,, rodagem,
oleodutos, linhas elétricas e
comportas de usinas hi-
dráulicas e já deu origem
a desastres como os escor-
regamentos que mutilaram
Caraguatatuba, em 1967."

— Ela — acrescenta —
funciona como um tabu
ecológico, onde não se sabe
que efeito pode ter o corte
de uma só árvore. Possui
recursos minerais, como os
granitos verdes de Ubatuba,
lentes de calcário e outras
ocorrências. Será,que, mais
ao Sul, no Vale do Ribeira,
o grande vale subdesenvol-
vido do Brasil Sul-Sudeste,
esta não seria a abordagem

ecológico
conveniente, em vez dc uma
dispersão de esforços, uns
à caça de calcários, outros
de minerais não terrosos,
outros de caminhos de pe-
netração c, por fim, outros
à procura de mananciais
para aproveitamento hidre-
létrico.

O crescimento cm tama-
nho e complexidade das
obras gera uma preocupa-
ção crescente quanto à
atitude das autoridades res-
ponsáveis por elas.

— Há grandes obras ener-
géticas, como as de Ilha
Solteira, extremamente
eficientes, mas na hora em
que o Brasil se prepara pa-
ra mais realizações, no Pa-
raná abaixo, ai incluidas as
de Itatpu, é essemcial que
esta experiência seja recri-
ticada para um aproveita-
mento integral das lições
apreendidas no passado,
principalmente a s barra-
gens colocadas em solos ba-
sálticos. E' preciso que o úl-
timo assalto ao grande rio
some, na sua estratégia, to-
da experiência acumulada
até agora por todas as enti-
dades ligadas à pesquisa
tecnológica.

Geipot aluga
68 imóveis
em Brasília

Brasília (Sucursal) — A
Empresa Brasileira de Pia-
nejamento de Transportes
(Geipot), do Ministério dos
Transportes, acaba de alu-
gar 68 imóveis ide CrS 2 mil
a CrS 6 mil — alguns são
mansões do lago — para
que seus funcionários pos-
sam transferir-se para Bra-
sllia e até que fiquem pron-
tos os blocos de apartamen-
to: que ela está construindo
na Superquadra Norte 402.

Os contratos de locação
estão publicados no Diário
Oficial que circulou ontem
e a transferência para imó-
veis alugados se faz anteci-
padamente, apesar da reco-
m e ndação governamental
de que os órgãos públicos só
efetuem mudança para
Brasilia após concluir sua
infra-estrutura residencial.

ALTA DE ALUGUÉIS

Recorda-se, a propósito,
que o Banco Central, por
t r a n sferir-se antecipada-
mente, foi responsável pela
alta dos aluguéis na Capital
verificada entre 1971 e 1974.
O Banco alugou a partir de
1971 apartamentos para os
seus servidores e só em no-
vembro deste ano eles co-
meçaram. a ocupar os Imó-
veis próprios construídos
nesse periodo.

Os imóveis alugados pela
Geipot estão no Plano-Pilo-
to e algumas das residên-
cias são mansões do lago.
O tempo mínimo de contra-
to é de um ano, tendo sido
a maior parte deles feita
por corretores; poucos dire-
tamente com os proprietá-
rios.

Ilr_.ill_. R,|iliofolo Jil

COMPANHIA SIDERÚRGICA MANNESMANN
CGC. N.° 17.170.150/0001

DIVIDENDOS
Comunicamos aos Acionistas que a partir do próximo dia 17 de dezembro iniciaremos

pagamento dos dividendos, relativos ao exercício social encerrado cm 30-09-74, de acordo com
Assembléia Geral Ordinária de 11-12-74, direito 29.

i razão de Cr$ 0,10 por
— Os dividendos, conforme aprovado pela AGO, serão pagos

ação, sobre o seu valor nominal.

— Quanto ao Imposto de Renda, será observada a legislação cm vigor.
2.1 - Os dividendos relativos ãs ações ao portador não reclamados até 11-04-75, sofrerão

o desconto do Imposto de Renda na fonte, como rendimento de acionista não
identificado, tendo em vista a legislação em vigor.

- IOÇAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS:
3.1— BEIO HORIZONTE - Rua Espirito Santo, 466, 15.° andar - S/1503/1504, de

8,30 às 12 horas e de 14 às 16 horas, de 2a. a óa.-feira.
3.2 - GUANABARA

3.3 - SÃO PAULO

3.4 - PORIO ALEGRE

3.5 - SALVADOR

Rua Araújo Porto Alegre, 36, 13.° andar, dc 6,30 às 12
horas e de 14 às 16 horas, de 2a. a óa.-feira.
Rua Luiz Coelho, 340 — 6.° andar, de 8,30 às 12 horas
e de 14 às 16 horas, de 2a. a óa.-feira.
Praça Rui Barbosa, 220, 4.» andar, de 8,30 às 12 horas,
e de 14 às 16 horas, de 2a. a óa.-feira.
Rua Pinto Martins, 11, 3.° andar, de 8,30 às 12 horas e
de 14 às 16 horas, de 2a. a óa.-feira.

4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

4.1 — Os acionistas deverão preencher o formulário próprio, para atualização do direito,
que. estará à disposição nos endereços acima, e apresentá-lo, junto com as
cautelas correspondentes, para conferência e atualização do direito usufruído.

4.2 — Deverão apresentar-se com sua carteira de identidade, pessoalmente, ou por ter-
ceiros, munidos de procuração.

4.3 — Quando se tratar de ações nominativas ou ao portador identificado será necessária
a apresentação do Cartão de Identificação do Imposto dc Renda (CPF ou CGC).

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 1974.

A DIRETORIA
GUN1HER PAUL DAUCH PAUL JOSEF GUNTHER

í PB3B COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 1
f-_____j_______l CG.C.-M... 33.S92.510 1

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

GEMEC/RCA - 200 - 74/250

AVISO AOS ACIONISTAS
ENTREGA DE CAUTELAS DE SUBSCRIÇÃO

A partir de 18 de dezembro de 1974 será iniciada a entrega das cautelas relativas à subscriçãodo aumento de capitíl votado pela AGE de 05.06.1974 e ratificado pela AGE de 05.11.1974 obo-decidas as instruções abaixo:

1 — locais a Horários de Atendimento
1.1 — Rio d* Janeiro — São Paulo — Belo Horizonte - Brasília
O atendimento até 02 de fevereiro de 1975 será exclusivamente pelo Banco Real S/A, no

horário de 9:30_às 16:00 hs, nos dias úteis, exceto aos sábados, e para a retirada das cautelas osacionistas deverão comparecer às mesmas agências onde efetuaram o pagamento da subscrição, con-
forme abaixo, com exceção dc São Paulo, onde o atendimento será feito pela Agência da Rua Bo.-
vista, 274 (1.° subsolo):

Rio di Janeiro — GR
Rua Senador Dantas, 15-A
Av. Pres. Vargas, 446-A
Rua da Assembléia, 92
Av. N. S. de Copacabana, 804
Brasilia — DF
Av. W 3 - Quadra' 503 - Bloco B

1.2 - Vitorie - ES

São Paulo ,— SP
Rua Boavista, 274 1.° subsolo

Bale Horizonte - MG .
Rua Espírito Sanlc, 562

loia 15

A entrega será feita pela própria CVRD no endereço.
Av. Governador Bley, 236 — Térreo

Horário: 9:30 às 11:30 hs e 13:30 às 17:00 hs, nos dias úteis, «xecto aos sábados.

A entrega das cautelas será feita mediante devolução do Certificado de Subscrição
tação da carteira de identidade pelo acionista, ou ao procurador devidamente credenciado

Quando o certificado tiver sido negociado ou endossado, será exigido
firma do endossante.

e apresen-

reconhecimento da

No caso do afluxo de acionistas, ou quantidade que prejudique o bom andamento do serviço,
poderá haver limitação quanto ao número diário de atendimento, independente do horário estabelecido.

O Banco Real S/A continuará entregando as cautelas dc bonificação bem como efetuando o
p-_gomonto dos dividendos de 1973, juntamente com a entrega dos cautelas de subscrição, até 02-02-1975.

CV.R.D.
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Incêndio
leva Caís
Juazeiro

a

Fortaleza t Corresponder.-
tei — Em companhia do
Governador eleito Admito
Bezerra e de diretores dos
Bancos do Nordeste, do
Brasil o do Estado do Cea-
rá, o Governador César
Cais irá hoje a Juazeiro do
Norte,' no Sul do Estado, a
fim do decidir que provi-dôncias serão tomadas pairarecuperar Imediatamente a
economia do Município,
abalada pelo incêndio quedestruiu o mercado público.

Os prejuízos poderão che-
gar aos CrS 50 milhões, se-
gundo estimaram os dirl-
gentes da Associação Co-
merclál de Juazeiro do Nor-
te. O mercado era o maior
centro de artesanato de ou-
ro do Nordeste e ocupava,
uma área de 10 mil metros
quadrados. Foram destrui-
dos 500 boxes c lojas quo
guardavam mercadorias dc
ouro avaliadas cm CrS 30
milhões.

Tibúrcio (E) e José Maria serão os primeiros índios a se incorporarem à Armada brasüeifa CoilSelIlO do

Diretores de rádios e TVs
de Minas querem Radiobrás
unida à iniciativa privada

Belo Horizonte (Sucursal) — Os diretores deemissoras de rádio e televisão de Minas Gerais en-caminharam mensagem ao Governo federal suge-rindo que a Radiobrás seja instalada, não para con-correr no mercado comercial, mas para complemen-tar a ação da iniciativa particular.Acreditam que, mesmo com a diferença de áreasde atuação, as iniciativas privada e estatal podemse identificar nos esforços e nos objetivos, "de modo
especial na promoção e difusão cultural." Destacam
também a conveniência de aproveitar racionalmen-
te os espaços cedidos pelas emissoras de rádio e TV
para os programas de educação popular.

Pedidos
Após debater seus proble-

mas no I Encontro da Ra-
diodifusão Mineira, realiza-
do semana passada em Belo
Horizonte, os diretores pre-
pararam um documento em
que manifestam "a expecta-
tiva de que, nas áreas com-
petentes, sejam examinadas
e atendidas aspirações da
radiodifusão mineira."

Entendem ser necessário
que se proporcione estimu-
los governamentais ao setor
e opinam que um programa
especifico para a radiodi-
fusão "deve contemplar
subsídios para as aquisições
de equipamentos e serviços,
que permitam a esta ativi-
dade manter sua estrutura
dentro da evolução tecnoló-
;.ica."

Renovam o apoio à reso-
lução do IX Congresso Bra-
sileiro de Radiodifusão, que
se aplaudiu a elaboração do
anteprojeto do novo Código
Brasileiro de Telecomuni-
cações e pediu sua apro-
vação. por considerá-lo
ajustado às aspirações da
classe.

Os diretores autorizaram
a Associação Mineira de
Rádio e Televisão a enten-
der-se com o Ministério da
Previdência, para que se en-
contrem facilidades no
acerto das dividas das emis-
soras. Será também enca-
minhado apelo às autorida-
des municipais, para que
impeçam a proliferação de
serviços de alto-falantes no
interior.

_
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GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
Secretaria de Serviços Públicos

Companhia Estadual de
Telefones da Guanabara

- CETEL

AVISO
AOS SRS. ASSINANTES E

PRETENDENTES-ASSINANTES
Comunicamos aos Srs. Assinantes e Pre-

tendentes-Assinantes que, tendo em vista a
realização da FESTA DE NATAL DOS EMPRE-
GADOS, não haverá expediente nesta Com-
panhia no próximo dia 20-12-74 (sexta-feira).
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária
INCRA
AVISO

Tomada de Preços n.° 32/74
O Chefe do Serviço de Compras do Ins-

tituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, comunica que às 14 horas
do dia 3 de janeiro próximo receberá pro-
postas para o fornecimento de pastas tipo
Elétron mod..2075 ou similar, observadas as
condições e especificações constantes do Edi-
tal a disposição dos interessados no Serviço
de Compras do INCRA, sito à Rua Santo Ama-
ro n.° 36 — sobreloja.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1974
(a) Derly Gil Darós

-. Chefe do Serviço de Compras

Entrevisla em Brasília Autor térâ
deixei irritados xavantes ^ membros

que se alistaram na Armada
Brasília (Sucursal) — A anunciada entrevistade dois índios xavantes que pretendem fazer o ser-viço naval acabou frustrando os repórteres que com-

pareceram ontem ao Quartel de Fuzileiros Navais.
Os índios encabularam-se e pouco ou quase nadafalaram, articulando apenas alguns monossílabos.

O xavante José Maria (nome de batismo cris-
tão) irritou-se com um jornalista e, então, abriu a
boca: "Você está pensando que nós somos bichos?
Pois somos gente, pessoa humana como todos vo-
cês." A resposta ganhou aplausos e foi a última. Aentrevista chegara ao fim

O.s civilizados
Os Índios foram apresen-

tados à imprensa pelo Co-
mandante Naval de Brasi-
lia, Almirante José Barde-
Ias, e pelo presidente da Fu-
nai, General Ismar Araújo.
Antes de apresentá-los, ex-
plicaram que será a primei-
ra vez que um indio Ingres-
sara no serviço militar da
Armada. O xavante José
Maria (cujo nome indígena
é Tseenodi) irá para o Cor-
po de Fuzileiros e o xavante
Tibúrcio i n o m e Indígena
Dzeredzi irá para a Arma-
da.

— Não é novidade — afir-
mou o presidente da Funai
— a prestação de serviço
militar no Exército por in-
dios. Depende apenas do

grau de aculturação e do
grau dc contato com a civi-
lização. Vem ocorrendo com
alguma freqüência no co-
mando militar do Alto So-
limões. Na Marinha ainda
é inédito.

Observou que "os indios
não querem ser diferentes
ou servir de objeto de curió-
sidade." E pediu aos repor-
teres para tratar os índios
não com curiosidade mas
com interesse.

O .Comandante Naval de
Brasilia explicou que houve
dificuldade para convencer
os índios a darem a entre-
vista e revelou que, no mo-
mento, estão recebendo au-
Ias de português para domi-
liarem melhor o idioma.

Liderança
O General Ismar Araújo

fez ainda outra observação,
dizendo que a Funai não in-
tervirá caso o indio, depois
do Serviço Militar, assuma
liderança tribal.

— Será até válido — ex-
plicou — que haja indios
com mais Conhecimentos
para defender sua comuni-
dade.

Disse também que é im-
provável que a iniciativa re-
suite num abandono coleti-
vo da tribo em busca do
serviço militar. Esclareceu
que "o indio é apegado a
seu habitat e a sua família.
Depois de uma experiência
fora da tribo — continuou
— ele sempre volta".

Em seguida os índios fo-
ram introduzios numa sala
para serem entrevistados
por duas dezenas de repor-
teres. Antes o General Is-
mar Araújo, pediu que as
fotografias só fossem bati-
das ao final da entrevista

para não assustar os indios.
Mesmo assim, os dois xa-
vantes permaneceram mu-
dos a maior parte do tem-
po. Responderam apenas a
perguntas simples — vocês
sabem nadar? Vão voltar
depois para a tribo? São ca-
ciques? Que idade têm? —
Atendendo a todas as inda-
gações com expressões cur-
tas: sim, náo, não sei. Ou
ficando mudos, olhar para-
do no horizonte.

Indagados se havia pro-
blemas em sua aldeia, res-
ponderam afirmativamente,
e ainda acrescentaram: "há
fazendeiros no interior .da
reserva". Aborrecido com a
insertência dos repórteres, o
indio José Maria, o mais de-
sinibido dos dois, dirigiu-se
a um.jornalista e com uma
frase, respondeu a todas as
indagações da entrevista:

— Você está pensando
que nós somos bichos? Pois
somos gente, pessoa lnima-
na como todos vocês.

Núncio vai à missa
na aldeia bororó

Brasília (Sucursal) —
"Até nu, se for preciso, eu
rezo essa missa" —- afirmou
o Núncio Apostólico do Bra-
sil, Dom' Carmine Roço, ao
presidente do Conselho In-
digenista Missionário, Pa-
dre José Vicente César, que
irá com ele dia 23 à aldeia
Bororó, em Mato Grosso,
para concelebrar a Missa do
Galo no ritual litúrgico in-
digena.

O Padre César explicou-
lhe que a nudez não é co-
muni entre os bororós. O ri-
tual litúrgico bororó só mo-
difica a missa na parte re-
ferente aos cânticos — to-
dos tribais — na parte do
ofertório e na decoração do
local da missa. Dom Carmi-
ne Roço levará à aldeia to-
dos os funcionários eclesiás-
ticos da Embaixada da San-
ta Sé.

Entusiasmo
Segundo o Padre César

esta é a primeira vez que
um Núncio Apostólico reza
missa entre os índios. A
idéia partiu do próprio
Núncio, que o procurou pa-
ra saber a possibilidade de
passar o Natal entre os in-,-
dios.

Dom Carmine também
rezará missa para os índios
xavantes das reservas de
Sangradouro e São Marcos.
Tanto essas como a reserva
bororó são administradas e
assistidas por missionários
salesianos. O Padre José Vi-
cente César disse que o
Núncio Apostólico mostrou-

se entusiasmado com o ri-
tual litúrgico dos bororós,
por ele explicado, e disse
que está disposto "a rezar
a missa conforme o costu-
me dos índios."

A liturgia bororó, segundo
o Padre César, nada tem a
ver com o fenômeno do sin-
cretismo religioso baiano,
pois os xavantes e os boro-
ros não identificaram seus
deuses pagãos aos santos da
Igreja Católica. Abandona-
ram os primeiros e passa-
ram a adorar os segundos,
cultuando-os a seu modo, ou
misturando seus rituais,
sem contudo, confundir os
santos.

Brasília (Sucursal! — o
Conselho Nacional do Direi-
to do Autor, preconizado na
Lei dos Direitos Autorais,
de dezembro de 1973. será
integrado por 10 conselhei-
ros representantes de socie-
dades e órgãos governa-mentais, de acordo com a
minuta de decreto que se
encontra para apreciação
na Presidência da Rcpúbli-
ca.

O regulamento do Conse-
lho devera ser elaborado
por seus membros no prazo
de GO dias após sua criação
e de suas decisões caberá
recurso junto au Ministro
da Justiça, no prazo dc 10
dias. Dentre as m u i t a s
funções que lhe serão deter-
minadas, será da competên-
cia do CNDA gerir o fundo
do direito do autor, deter-
minada pela Lei do Direito
Autoral.

Abono está
regulado na
Previdência

O Ministro da Previdén-
cia e Assistência Social, Sr.
Nascimento Silva, assinou
portaria regulando a apli-
cação do abono de emer-
gência de 10%. Segundo a
portaria, o aboi o será
c iputr lo para o cálculo
de salário-família e acr_s-
cido ao salário-maternida-
de a ser pago pela Previ-
ciência Social.

Para' efeito des descontos
devidos à Previdência So-
ciai e demais contribuições
para outras entidades e
fundos, os limites máximos
do salário de contribuição
passarão a ser calculados
com base no maior salário
mínimo vigente no.pais,
acrescido da parcela relati-
va ao abono de emergência.
O auxilio-natalidade e o au-
xilio-funeral não serão
acrescidos do abono.

Trânsito faz
10% de cegos
do mundo

São Paulo (Sucursal) —
Os acidentes de transito são
responsáveis por 10% dos
cegos existentes no mundo,
afirmou o professor Paulo
Braga Magalhães, da Uni-
versidade de São Paulo,
num trabalho sobre Pre-
venção da Cegueira no Trá-
feffo.

Baseando-se em pesquisas
realizadas pela Organização
Mundial de Saúde em 1970,
o professor disse que nos
acidentes de transito, 759.
das lesões sofridas pelas vi-
timas são na cabeça c no
pescoço, onde atingem
órgãos vitais e provocam
deficiência de visão ou cc-
gueira total, além de pro-
blemas estéticos, desfigu-
rantes.

CINTO, A SOLUÇÃO
Para evitar que as pes-

soas continuem ficando cc-
gas por acidentes de transi-
to, o professor Paulo Braga
Magalhães propõe a utili-
zação do cinto de seguran-
ça, exames de vista periódi-
cos, proibição terminante
de bebidas alcoólicas para
os que dirigem e cursos de
segurança de veículos.

Uma estatística recente-
mente realizada na Alemã-
nha revelou que acidentes
ocorridos c o m motoristas
usando cinto de segurança
c dirigindo carros a veloci-
dades de 100 km/h causa-
vam menos vitimas fatais
que acidentes com motoris-
tas sem cinto de segurança
dirigindo a 20 km/h.
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Arqueólogos
vão escavar
em Promissão

São Paulo (Sucursal) —
Os restos de cerâmica indi-
gena encontrados em Pro-
missão, durante as obras dausina das Centrais Elétricas
de São Paulo, estão sendoanalisados por arqueólogos
do Museu Paulista, que de-verá programar uma amplaescavação no local.

Cerâmica simples e pinta-da, lascas de quartzo e la-minas são algumas das pe-ças encontradas n.-s escava-
Ções preliminares, feitas auma profundidade de ape-
nas 30 centímetros. Os pri-melros vestigios da antiga
aldeia indígena foram loca-
lizados por operários da
CESP, que comunicou a des-
coberta ao museu,

URNA FUNERÁRIA

Com os primeiros cacos
dc cerâmica, descobertos a600 metros do centro dasobras, foi reconstituída uma
urna funerária, com 85 cen-timetros de altura, 62 centi-metros de diâmetro na bocae 2,56 metros de circunfe-réncia no corpo.

Uma arqueóloga do mu-seu já esteve em Promissão,
P e s q uisando inicialmente
uma área de quatro metrosde diâmetro, com terra
mais escura, que apresenta"muito material arqueológi-
co."

Justiça
Estadual é
analisada

Brasília (Sucursal) —
Uma comissão de quatrodesembargadores estuda
nesta Capital, sob a coorde-nação do Ministro Rodri-
gues Alckmin, do Supremo
Tribunal Federal, as modifi-cações a serem feitas naJustiça Estadual, dentro do
programa de reforma doPoder Judiciário.

O presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro
Elói José da Rocha, está
preparando uni estudo dasJustiças do Trabalho, Mili-tar, Eleitoral e Federal. Re-
latórios sobre cada uma
dessas justiças serão envia-
dos no próximo ano ao Mi-
nistro Armando Falcão,
atendendo á primeira parteda reforma do Judiciário.

Uso racional da terra para
proteger Amazônia tem
plano do Projeto R a d a m

Brasília (Sucursal) — Para racionalizar a uti-lização da terra e preservar a natureza na Amazô-nia, o Departamento de Uso Potencial da Terra doProjeto Radam propôs, em um relatório de seis vo-lumes, a criação de 10 reservas biológicas, duas fio-restas nacionais e quatro parques, numa área de110 mil 504 quilômetros quadrados, maior do queo Estado de Pernambuco.
Segundo os técnicos do Radam, ao lado da me-todologia utilizada para a identificação de regiõesfavoráveis à criação ou intensificação de atividadesagropecuárias, madeireiras e extrativistas, foramtambém definidos dentro do espírito conservacionis-ta dois grandes grupos de áreas: um de "utilização

condicionada a estudos específicos" e outro a de
proteção ao ecossistema."

Detalhes
O Radam estabeleceu queas áreas de proteção ao

ecossistema por imposição
legal são aquelas que pelaforma, energia do relevo,
posicionamento em relação
às bacias hidrográficas e ai-
titude, entre outros pontos,correspondem àquelas d e
preservação permanente
por efeito único da Lei
4 771/65, que criou o Código
Florestal.

As áreas de proteção ao
ecossistema para preser-vação da flora e fauna são
as que desempenham a
função de importante habi-
tat para determinadas es-
pócies ou de todo um con-
junto de animais de uma
certa região, ameaçados de
extinção e que, por isso, me-
recém proteção especial, na
condição de reserva biológi-
ca.

As áreas de proteção ao
ecossistema por condições
ecológicas particulares são
as que por condições excep-
cionais da natureza mere-
çam proteção especial, vi-
sando, em alguns casos, a
exploração econômica, (fio-
restas nacional) e, em ou-
tros o recreativismo (par-
quês nacionais).

Os 124 mil e 96 quilóme-
tros quadrados por impo-
sição legal (Lei 4 771/65) e
os 3 mil 940 quilômetros
quadrados para preservação
da fauna e flora estão as-
sim distribuídos, segundo
proposta* do Projeto Ra-
daYn: reservas biológicas
dos rios Mearim (247 quilo-metros quadrados); Bacuri
(79); Tocantlns-Araguaia
(144); Tocantins (115); Iga-
rapé-Araraquara (185); So-
rpró (175); Cajazeiro (305) e
Parauaquara (375), além

dos campos do Moju (185);
Anauerá (275) e Plratuba (1•mu 185).

Áreas por condições eco-
lógicas particulares (106
mil 564 quilômetros quadra-dos): florestas nacionais de
Bacajá-Itacaiúnas (58 mil
934 quilômetros quadrados)e do Amapá (31 mil 740) e
os parques nacionais do Ve-
redão (9 mil 930); das Me-sas da Carolina (2 mil e90); dos Lençóis Maranhen-
ses (1 mil 590) e do Cabo
Oi tinge (2 mil 280).

As áreas de utilização
condicionada a estudos'es-
pecificos (179 mil e 600 qui-lómetros quadrados) têm
como objetivo principal o
aproveitamento econômico
do potencial ttiadeireiro, em
regiões previamente estuda-
das e que não indicam a
viabilidade d o estabeleci-
mento de projetos agrope-
cuários.

Técnicos do Radam, po-rém, explicam que o apro-
veitamento madeireiro deve
ser feito em bases racionais
e planejadas, incluindo pro-
gramas de reposição ou de
reflorestamento.

As duas florestas nacio-
nais — do Amapá e Baca-
já-Itacaiunas — recomen-
dadas pelo Radam possuem9 milhões 234 mil e 500 hec-
tares, com um potencial de
1 bilhão 33 milhões 455 mil
e 960 metros cúbicos de ma-
deiras comerciáveis, cujo
valor econômico ultrapas-
sam a casa dos 100 bilhões
de dólares (cerca de Cr$ 732
bilhões).

Dentre as espécies encon-
tradas nestas duas florestas
destacam-se o acapu, a an-
diroba, o cedro, as ucuubas
e a maçaranduba.
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/ SYMPAX- Indústria de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
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í. REGINA VEREZA BRUZZI
Dírrilora-Geral

Previdência
não muda o
Secretário

Brasília (Sucursal) — oMinistério da Previdência oAssistência Social Informou
ontem que o secretário-
geral da Pasta, Sr. Godofre-do Carneiro Leão, não per-dera o cargo embora esteja
há uma semana hospitail-
zado e deva ficar pelo me-
nos dois meses afastado dasfunções.

Em seu lugar já assumiu
e continuará respondendo
pelas funções o Sr. Euler Li-
ma. No inicio da semana
passada, o Sr. Godofredo
Carneiro Leão teve um mal
súbito e, a princípio, os mé-
dlcos supuseram ser co-
moção cerebral. Peitos os
testes e elctroencefalogra-
ma, os resultados foram nc-
gatlvos e os médicos dlag-
nosticaram estafa.
RECUPERAÇÃO

O Sr. Godofredo Carneiro
Leão continua internado no
Hospital dos Servidores do
Estado em recuperação. O
problema vem retendo o
Ministro da Previdência e
Assistência Social, Sr. Nas-
cimento e Silva, na Guana-
bara. Pela primeira vez,
desde que assumiu a Pasta,
passou uma semana inteira
sem vir a Brasilia. Só é es-
perado nesta cidade na
quinta-feira, devendo, en-
tão, fazer-se acompanhar do
novo secretário-geral inte-
rino, Sr. Euler Lima, que éo assessor mais chegado ao
Sr. Godofredo Carneiro
Leão.
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Dia do
Reservista é
comemorado

O Dia do Reservista fofcomemorado ontem, emfronte à herma de OlavoBllac (patrono do Serviço
Militar) no Passeio Público,com colocação de flores noseu monumento; posse dosnovos membros do Diretório
Central da Liga da DefesaNacional, os professoresTrajano Quinhões e VitorZappl Capucci; compromls-
so à bandeira por 810 reser-
vistas dispensados da cor-
poração; e execução do Hi-no Nacional.

Estiveram presentes á ssolenidades promovidas pc-Ia Liga da Defesa Nacional
e presidida pelo seu vice-
presidente, Sr. Olímpio daFonseca Filho, representan-
te do Comandante da Ia.Região Militar, Cel. Edmun-
do da Costa Neves; o repre-sentante d o' Governador
Chagas Freitas, Capitão Ed-
mundo Bezerra Saramàgo;
os Marechais Juarez Távora,
Ururay Magalhães e o Cel.
Virgílio Brasiliano.

Crescimento acelerado de
Brasília já tornou várias
de suas obras obsoletas
._.. ÍS_% 0(Suc!ursa]) - Antes mesmo de compie-tai o seu 15.o aniversário, Brasília já projeta novasobras para substituir as existentes tornadas obso-
í,aS_aa p6 ° «isento inesperado na nova Gap_-

_S.. . r^ThhC&' duas vezes maior <*ue ° previsto,
viária2J°r 

eXemp.10' na nova Esta?ã° Rodo-
K™doardUEtT4_ eP''0Jet0 "* MS "*" d°

Mas antes de construir a nova rodoviária o Go-
S mgme formar a existente, abrindo oS-tias pistas de circulação de veículos, refazendo es-tacionamentos, aumentando a área coberta e se. a-
locais.35 Pai'adaS d0S ÔnÍbUS interestaduais das dos

Plano-pilolo
Muitas obras previstas no

Plano-Piloto de Lúcio Costa
não foram ainda realizadas,
como ocorre com duas pra-
ças localizadas nas ime-
dlações do Teatro Nacional
e da Rodoviária, até hoje
sem urbanização e servindo
apenas como áreas de esta-
cionamento.

O Governador pretende

estender o Eixo Monumen-
tal — onde estão localiza-
dos os Ministérios, a torre
de televisão e o Palácio de
Buriti — em mais alguns
quilômetros, a fim dc ligá-lo
da Praça dos Três Poderes
ao terminal da Estação Ro-
doviárla, que está sendo
construída nas imediações
do setor de Indústria.

Rio recebe
menores de
Brasília

Brasília (Sucursal) _ por
não dispor de verbas sufi-
cientes para colocar cm
funcionamento o centro de
triagem, o Juizado dc Mc-
nores de Brasilia está en-
viando ao Rio, segundo um
convênio firmado com a Fu-
nabem, os menores delin-
quentes recolhidos na cida-
de. O centro de triagem,
construído em 107a, está to-
talmente pronto, mas não
tem pessoal qualificado pa-ra o trabalho.

O Juiz de Menores da Ca-
pitai, Sr. José Manoel Coc-
lho, afirma que, além disso,
não há condições para o
exercício de uma atividade
fiscalizadora eficiente, devi-
do a absoluta falta dc ins-
trumental, como abrigo
próprio. O centro construi-
do tem capacidade para
abrigar 120 menores.

SINDICATO NACIONAL DA
INDUSTRIA DA EXTRAÇÃO DO

FERRO E METAIS BÁSICOS
Pagamento da

Contribuição Sindical
Em cumprimento ao disposto noart. 605 da Consolidação das leisdo Trabalho, avisamos às empresas

da industria extrativa do ferro e me-fais básicos que deverão efetuar no
próximo mês de ianoiro de 1975, orecolhimento da contribuição sindical,
antigo imposto sindical, achando-se
»s guias para esse fim á disposição
dos interessados, na secretaria deste
Sindicato, i Av. Nilo Pecanha, 50,
grupo 1.810, nesta cidade, ou na
sede de sua Deleqacia cm Minas Ge-rais, à Rua Tupis, 38, salas 311/12.
em Belo Horizonte.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro
de 1974.

(a) João Sérgio Marinho Nunes
Presidente (p

A Facit em
novo endereço.
Você sabe, a gente só muda
quando é para receber melhor os amigos.
Estaremos à sua disposição em nossas
novas instalações à Av. Rodrigues Alves 153e pelos telefones:
DEPTO. VENDAS: 221-6712 e 222-3939
?Í?^NCIA TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO:
243-0052 - 243-0053 e 223-3602

Sugerimos que
você nos indique

para receber
os incentivos fiscais

de sua empresa
porque nós merecemos.

Hol Shop

' Desde o projeto até a implantação definitiva,
a Fisiba vem trabalhando

de sol-a-sol para cumprir todos os cronogramas de obras.
Incentive quem trabalha.

RISIBA
Fibras Sintéticas da Bahia S.A.

Com o apoio da Sudene e do BNDE .

CONSÓRCIO DE BANCOS DE INVESTIMENTO
Crefísul BCN Econômico Novo Rio Real
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Você já ouviu a história da Bayer contada por estes personagens.

_>.<_.

Agora ouça a história de todos eles contada pela própria Bayer.
- . • A história destes personagens é a própria história
da Bayer. Porque foi com o esforço deles que a Bayer
brasileira chegou hoje ao 3.° lugar entre as empresas da
Bayer no mundo.

Eles são 4.000 brasileiros - Fritz, Nomuras, Silvas,
Pablos, Giovannis. São operários e técnicos.
Pesquisadores de laboratório. Químicos, contadores,
cientistas, engenheiros.

Alguns construíram os alicerces de nossas
fábricas. Outros participaram do aperfeiçoamento dos
nossos produtos nos laboratórios mundiais da Bayer.
Nestes dois últimos anos, a Bayer do Brasil aumentou
em mais de 50% o número de seus funcionários. Pretende
triplicar seus investimentos atuais a médio prazo.

Além de Belford Roxo e São Paulo, a Bayer
está construindo duas novas fábricas em Aratú - BA e
Gubatão - SP

Esta expansão da Bayer do Brasil representa

novas oportunidades de carreirae aperfeiçoamento
profissional, com possibilidades de bolsas de estudo e
estágios aqui e no Exterior.

Se você está interessado em conhecer melhor a
Bayer, preencha o cupom ao lado.

A Bayer vai mandar a você um folheto contando
tudo a respeito dela.

Há sempre gente nova participando da. história da
Bayer. Da próxima vez que for falar dessa gente, a Bayer.
gostaria de falar de você.

A Bayer é um complexo mundial com 80 fábricas
e 344 representantes, em quase todos os países do mundo.

A Bayer emprega 140 mil pessoas e fabrica
mais de 6.000 produtos.

Apenas em 1973 investiu mais de 1 bilháo de cruzeiros
em pesquisas.

Conheça a história da Bayer do Brasil e as oportunidades
profissionais que ela oferece, enviando-nos este cupom:

NOME:

PROFISSÃO:

ENDEREÇO:.

CIDADE:.,...,!: ...;._. CEP. ESTADO:

Bayer
a

Bayer do Brasil Indústrias Químicas S/A / Á
Cai.a Postal 959 e 22523 IBAYERJ
01000 Sáo Paulo - SP V R

M
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Avião com motor Volkswagen vai ser testado este ano
VASP tem mais
um Bandeirante ,

São Paulo (Sucursal) —
A VASP acaba de receber
mais um avião Bandelran-
te, encerrando assim a série
de encomendas deste ano
visando à padronização desua frota. Com esse apare-
lho, a VASP passa a contar
c. \18Boelng-737elO Ban-
delrante Errib-110 denírodo
programa de recuperação e
uniformização da empresa.

O programa de reequlpa-
mento da frota de aerona-
ves, iniciado em meados de
1972, exigiu uma série de
ampliações, pois o tráfego
doméstico de passageiros e
cargas aéreas continua
crescendo em ritmo acele-
rado.

SUBSTITUIÇÃO
Com o Bandeirante, fa-

bricado pela Embraer, a
VASP estabeleceu uma série
de ligações no interior do
Estado de São Paulo queconfirmaram -.piamente
as estimativas da empresa
quando dos estudos de sua
implantação.

A frota de aeronaves
Emb-110 veio possibilitar,
por outro lado, a total subs-
tituiçáo das aeronaves Dou-
glas DC-3 na rede de inte-
gração nacional, oferecendo
as vantagens de um trans-
porte de maior velocidade
e conforto, e proporcionan-
do maior número de ire-
quências em cada ligação,
numa área onde são bas-
tante sentidas as insuficiên-
cias de outros meios de lo-
comoção.
PROGRAMAÇÃO

A programação da VASP
para 1975 prevê o recebi-
mento de mais cinco aviões
Bandeirante, em sua nova
versão, o Emb-120, que reú-
ne o avanço tecnológico da
indústria nacional no setor:
cabina pressurizada, maior
autonomia de vôo e outros
atributos que o tornam in-
dicado para as condições
brasileiras. Demonstra,
também, o grau de progres-
so atingido pela Embraer:
além da pressurização a
bordo, apresentará uma sé-
rie de modificações que de-
terminarão desde o aprimo-
ramento das formas aerodi-
namicas até um excelente
desempenho e notáveis ca-
racterísticas de vôo.

No próximo ano serão re-
cebidas, também, sete no-
vas aeronaves Boeing-737,
sendo três de carga. Essas
aeronaves deverão possibili-
tar o atendimento da crês-
cente demanda de cargas
em decorrência da interiori-
zação do desenvolvimento
econômico brasileiro, e em
função da integração dos
transportes no pais.

Satélite
faz teste no
R G. do Norte

São Paulo (Sucursal) —
O equipamento necessário
para a utilização do satélite
ATS-6, da NASA, começará
a ser testado, ainda este
mês, no Rio Grande do Nor-
te e em São José dos Cam-
pos, segundo informaram
técnicos do Instituto de
Pesquisas Espaciais (Inpe),
Acrescentaram que o satéli-
te deverá ser u2ad0.no pro-
jeto Saci a partir de janei-
vo.

A trtansmiasão cte iaulas|,
via satélite, estava prevista
para agosto deste ano, mas
algumas peças para a re-
cepção de imagens chega-
ram atrasadas, obrigando o
Injpei a adiar a experiência-
piloto. Nessa nova lase, o
projeto Saci atingirá 500
classes do Rio Grande do
Norte. O ATS-6 já está à
disposição do Inpe, devendo
ser utilizado, dentro de um
ano, pela índia.
SATÉLITE BRASILEIRO

Os técnicos do Inpe infor-
maram, ainda, que dentuo
de quatro a cinco anos o
Brasil deverá lançar o pri-
meiro satélite de fabricação
inteiramente nacional,- com
o objetivo de estudar a at-
mosfera superior e o seu
geomagnetlsmo.

Outro satélite brasileiro
será lançado entre 1979 e
1980, para fazer unvlevan-
tamento dios recursos ter-
restres do país, "podendo
prestar auxilio Incalculável
no estudo das condições cli-
mátlcas do Nordeste." Os
satélites brasileiros serão
construídos com a colabo-
ração da França, somente
no campo de transferência
da tecnologia. Os lançamen-
tos deverão ser feitos na
Guiana Francesa.

O mapa do Brasil na es-
cala de um por 1 milhão —
mostrando a vegetação, o
sistema fluvial,- geologia e
outros aspectos — deverá
estar concluído,, segundo os
técnicos do Instituto, den-
tro de um ano.

São Paulo (Sucursal) —Oprimeiro
avião para dois passageiros com mo-
tor Volkswagen especialmente adapta-
do deverá ser testado em vôo ainda es-
te ano, conforme projeto do Instituto
de Pesquisa c Aperfeiçoamento Indus-
trial (IPAI), cujos técnicos já desen-
volvem uma evolução do aparelho para
três ocupantes.

Ligado à Escola de Engenharia de
São Carlos (Universidade de São Pau-
lo), o IPAI deverá completar tam-
bém os dnsaios de vôo de um avião

agrícola versátil, desenvolvido pelo De-
partamento Aerovlúrio da Secretaria
dos Transportes e que pode decolar c
aterrissar cm pista dc apenas 40 me-
tros.

Inira-estrulura
Esses projetos e a consorução do

um aeroporto na represa do Lobo, per-
to de São Carlos, preparam a infra-
estrutura para a criação na escola dos
cursos de piloto comercial c de enge-
nharla aeronáutica, numa medida de

interesse da Embraer, que se ressente
da falta de técnicos especializados.

Denominado IPAI-26, o aparelho
com motor Volkswagen foi projetado
com estrutura de tubos de aço e ma-
deira, devendo entrar na faixa de mer-
cado de automóveis de luxo. Seu preço
médio, calculado hoje, é em torno de
CrS 60 mil (o avião mais barato, o Ui-
rapuru, custa CrS 160 mil),

Um dos aspectos decisivos na re-
dução do custo é a adaptação do mo-
tor, cujo primeiro protótipo já foi tes-
tado. Atualmente, está em teste o se-

gundo dos quatro protótipos necessà-
rios ò, complementação dos estudos.

Modificações
Segundo o engenheiro Davilson

Lucato, as modificações principais do
motor Volkswagen para a adaptaçãoao aparelho são as seguintes: duas ve-
las por cilindro; ignlção por magneto
blpolar; sistema de redução para hé-
lice; carburador horizontal para avião
(podendo-se usar também o sistema

dc injcçfioi; comando do válvula, lc-
vando o torque máximo o mais próxi-mo da potência máxima; c fixação domotor.

Enquanto se testa o motor, o pro-tótlpo do aparelho já está em fase doconstrução, usando a madeira Frcljó,
que apresenta boa resistência ao lm-
pacto. Um dos estudos exigidos pelo
projeto se refere ao trem dc pouso,que em vez do lâminas de aco terá la-
minas em fibra dc vidro Ca diferençade peso poderá ser convertida em car-
ga útil ou velocidade).

Novo Philco Magic 26 e
Totalmente automático.
Mais uma vez a Philco s

A Philco começou a fabricar televisores em cores há
20 anos atrás.

Os outros fabricantes só começaram a passar por esta
experiência 11 anos depois.

Por isso, só mesmo a Philco poderia apresentar agora
o primeiro e único televisor em cores brasileiro totalmente
automático: o Philco Magic 26.

Ele chegou para eliminar de uma vez por todas os
complicados ajustes dos televisores em cores comuns.

Nos revendedores Philco você terá uma demonstração
dessa verdade.

Além de concordar com ela você vai concordar com
outra coisa: o Philco Magic 26 é o que estava faltando paravocê comprar o seu TV em cores.

Duas teclas mágicas mantêm aimagem sempre bem ajustada.

Qualidade Multi-Controlada
Todos os componentes dos televisores Philco são

inspecionados cinco vezes antes de serem montados.
Cada aparelho é inspecionado mais quatro vezes e testado

durante 72 horas de funcionamento ininterrupto.
É a exclusiva Qualidade Philco Multi-Controlada para sua

total satisfação.
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DUPLA GARANTIA: Qualidade Philco e Assistência Técnica
permanente em todo o Brasil.

PHILCO a marca que introduziu a TV em cores no mundo.

Tecla AFT
S1NTONIAFINA AUTOMÁTICA
Pressionando esta tecla você mantém o
aparelho com perfeita sintonia em cada canal.
Ela compensa automática c eletronicamente
as flutuações da rede elétrica e as variações dc
freqüência da estação transmissora, eliminando
os contínuos ajustes de sintonia.

Tecla MAGIC
COR, CONTRASTE E BRILHO AUTOMÁTICOS

Pressionando esta leda você obtém'. ... .imagem com brilho, contraste e cor corretamente
ajustados, seja qual for a posição dos controles.

É o total iiutòmatismo para a máxima
fidelidade de cores.
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Modelo B-813 mesa.
Tela retangular de 66 cm (26").
Funciona em 110,127 e 220 volts.
Gabinete em madeira de lei. , PHILCO ^5B2s&S«P'

rw«iri'(aíií!*tf.*jm*i«r»í -;,, .. .,..,.:.,.,.,¦.¦:..;-.•.. .,.._.,;.....__., ,, , y;. ..,_ KSJWWityam&W'»^* -.*,'-¦.*.;,



22 - ECONOMIA

Conselho da
Sudene faz
última reunião

Recife (Sucursal) — O Conse-
lho Deliberativo da Sudene realiza
amanhã sua última reunião ordl-
nária do ano, quando analisará
pauta de investimentos da ordem
de Cr$ 2 bilhões e 326 milhões re-

JORNAl DO BRASIL Q Terçn-feii 17/1?/74 qj ]0 caderno
fcrcnte a 17 iprojotos industriais,
agropecuários e de pesquisa mine-
ral a serem implantados cm seis
Estados do Nordeste,

Os empreendimentos solicitam
recursos do sistema de Incentivos
34/18 no montante de Cr$ 371 ml-
Ihões e de CrS 4 milhões e 871 mil
do Fundo para Pesquisas de Re-
cursos Naturais do Nordeste (Fu-
rene), prevendo a criação de 3 mil
e 900 empregos diretos nos Esta-
dos da Bahia, Pernambuco, Ceará,
Rio Grande do Norte, Sergipe e Ml-

nas Gerais. A última reunião do
Conselho Deliberativo da Sudene
em 1974 apreciará ainda o plano do
ação para emergência contra as
calamidades públicas de secas c
enchentes, o orçamento clc aplica-
ções do Banco do Nordeste e o pia-
no de aplicação do Furene para o
próximo ano.

Entre os 17 projetos da pauta
de amanhã, destacam-se três em-
preendlmehtos de pesquisa mineral
no Ceará e Rio Grande do Norte.
No primeiro Estado, a empresa

Nordestina de Mineração iMinord)
vai desenvolver, com recursos da
ordem de CrS 3 milhões e 718 mil,
pesquisas de ocorrência de grafita,enquanto no Rio Grande do Norte
a mineração palestina realizará lo-vantamento de ocorrências cícscheelita no Município de Lages
onde investirá CrS 4 milhões e 180mil e a Itapetlnga Agroindústria!
pesquisará ocorrência cie tung.stc-
nio. Os três empreendimentos so-
licitam do Furene recursos de Crs
4 milhões e 787 mil.

INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ANTARCTICA DO NORDESTE S/A.

NOVA RAZÃO SOCIAL DE
INDÚSTRIA NORDESTINA DE

BEBIDAS S/A. - INORBE
C.G.C. 15.182.652/0001

Sedt Social: Av. Beira Mar, 83 — Baixa do Bonfim
Caixa Postal, 519 - Endereço Telegriflcos ANTARCTICA

SALVADOR - BAHIA

AVISO AOS ACIONISTAS
1 - DIVIDENDO N.° 3, CORRESPONDENTE AO 1.°

SEMESTRE DE 1974, DE CONFORMIDADE COM
O APROVADO PELA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 05/12/74.
A partir do dia 27 de dezembro de 1974, esta-
rá à disposição dos acionistas desta Companhia
o dividendo n.° 3, correspondente ao 1.° se-
mestre de 1974, calculado na base de:
a) 12% ao ano oara as ações preferenciais

classe A e -,*
b) 9% ao ano para as ações preferenciais

classe C,
c) 9% ao ano para as ações ordinárias.
Relativamente às novas ações oriundas dos rea-
justes de capital efetuados em. 29/4/74 e
05/06/74, o dividendo será calculado "pro
rata tempo ris."
1.1— Quanto à incidência do Imposto de

Renda na fonte, serão observadas as
disposições legais vigentes.

2 - ATENDIMENTO
Para efeito do recebimento dos dividendos e
outras informações, os acionistas desta Compa-
nhia, serão atendidos em nossa sede social em
Salvador — Bahia, à Av. Beira Mar, 83 — Baixa
do Bonfim, das 8:00 às 12:00 hs., nos dias
úteis, com exceção dos sábados, podendo fa-
zer-se representar por procurador, com o res-
pectivo instrumento de mandato indicando o
n.° do C.P.F., sendo, em qualquer caso, indis-
pensável a apresentação do documento de
identidade.

Salvador, 5 de dezembro de 1974.
A DIRETORIA

(P

A Cisaf ra paga sua
euforia de fim de ano.
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Compre ações da CISAFRA até

'31 de dezembro e se beneficie das
vantagens do Decreto-Lei ,1338:
deduza 42% do seu Imposto de
Renda a pagar.

Quanto mais você investir na
Cisafra, mais inesquecível será o
Réveillon da sua casa.
Sede: Campo Formoso - Bahia.
São Paulo: R. Sete de Abril, 342 - conj. 24 - Fone: 37-4059.Rio de Janeiro: R. Miguel Couto, 23 - conj. 505 - Fone* 252-2333£KSÍ K^ZÍSS8 dÍStn'bUÍd0r8S ' CWTe,W8S * Bra8Í'-
Ay. Rio Branco, 147 - 8? andar - Fone: 232-7982 - Rio de JaneiroCia. Santaclara Distribuidora Nacional de Titulos e Valores Mobiliários.Rio de Janetro: Av. 13 de Maio, 41 - 8." andar - Fone: 252-9045. 

M°D"lan0S'
Sao Paulo: Av. São Luiz, 153 - 2? andar - Fone: 37-6986Salvador: Rua Virgílio Damásio, 2 - 2.° andar - Fone: 3-5565.

G CISAFRA
Cia. de Cimento do São Francisco.
Faça como nós. Escolha a Sudene.
Com o apoio do Desenbanco.
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BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S. A.

OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES DA POLYNOR S. A.
IND. E COM. DE FIBRAS SINTÉTICAS DA PARAÍBA.

O Banco de Investimento do Brasil S.A.*.
Comunica o lançamento de 19.955.346 ações da Polynor
S.A. Ind. e Com. de Fibras Sintéticas da Paraíba, emissão
aprovada pelo Banco Central do Brasil, através do Certifi-
cado GEMEC-RPO 323-74/046 de 12-12-1974."O registro no Banco Central do Brasil significa que se en-
contram em poder do Banco e que devem encontrar-se
também em poder da instituição patrocinadora, bem como
da instituição vendedora, os documentos e informações
necessários à avaliação pelo investidor, do risco do in-
vestimenta"

1. Características do Lançamento:
1.1. A presente emissão é de 19.955.346 ações ordiná-

. rias nominativas, e a Assembléia Geral Extraordiná-
ria que deliberou sobre esse aumento do Capital
Social, foi realizada em 28-10-1974.

1.2. Incentivos Fiscais para o Investidor.
A Polynor S.A. está localizada na área da SUDENE
e foi por esta considerada como empreendimento de
interesse para o desenvolvimento do Nordeste. As-
sim sendo, de acordo com o disposto no Art. 2.°,
letra I, do Decreto-lei n.° 1338/74, é permitido às
pessoas físicas que subscreverem ações da Polynor
S.A., abater do Imposto sobre a Renda devido, 42%
(quarenta e dois porcento) do total subscrito, ob-
servadas as limitações previstas na legislação do
Imposto de Renda.
Para se beneficiar dos incentivos, o acionista deverá
manter as ações em seu poder pelo prazo mínimo
de dois anos, contados da data da subscrição.

1.3. O valor nominal das ações é de CrS 1,00 (hum cru-
zeiro).

1.4.0 preço de venda das ações objeto deste lança-
mento é de CrS 1,00 (hum cruzeiro) por ação, com
a seguinte condição de pagamento: à vista, ou 1/3
(um terço) no ato e 2/3 (dois terços) até 31-12-74.

2. Características da Empresa:
2.1. Denominação Social:

Polynor S.A.Indústria e Comercio de Fibras Sinté-
ticas da Paraíba.

2.2. Localização:
Endereço: BR.101 - Km 4 - Distrito Industrial de João
Pessoa.
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba <

2.3. Ramo de Atividade:
Indústria e comércio, bem como importação é ex-
portação de fibras sintéticas em geral, inclusive de
matérias-primas e de produtos afins'ou congêneres.* A fábrica instalada em João Pessoa destina-se à
fabricação de fibras de poliéster.

2.4. Atual Administração:
Conde Francisco Matarazzo Júnior - Diretor Presi-
dente
Ubaldo Solda - Diretor Administrativo
Shigehisa Fujishiro - Diretor Comercial
Ken Nishimura - Diretor Técnico

2.5. Capital Social Realizado em 31-08-74

TIPOS DE 
' 

QUANTIDADE ^rnJuJ^L
AÇÕES DE AÇÕES INTEGRALIZADOiCrS)

Ações Ordinárias:
-Nominativas 23.819.923 23.819.923,00

Ao Portador 69.822 69.822,00
Sub-Total 23.889.745 23.889.745,00

Ações Preferenciais
Sem Direito a Voto:

Classe A
Nominativas 13.565.731 13.565.731,00

Classe B
Nominativas 24.227.862 24.227.862,00

-Classe C
Nominativas 23.743.610 23.743.610,00

Ao Portador 146.135 146.135,00* «Sub-Total 61.683.338 61.683.338,00
TOTAL GERAL 85.573.083 85.573.083,00

2.6. Aspectos Econômico-Financeiros:
2.6.1. Patrimônio Liquido:

DISCRIMINAÇÃO 31-12-71 31-12-72 31-12-73
Patr. Líq. (CrS 1.000) 

" 
27.675 39.573 55.849

Capital Realiz. (CrS 1.000) 27.588 35.907 61.126
Valor Patr. da Ação (CrS) 1,00 1,10 0,91

OBSERVAÇÃO: O cálculo do valor patrimonial da ação
observou os critérios previstos na Resolução 214 do Ban-
co Central do Brasil,que apropria as despesas de implan-
tação e pré-operacionais como ativo pendente e a débito
do patrimônio líquido.

2.6.2. Resultados Econômicos:
DISCRIMINAÇÃO 1971 1972 1973
Vendas 23.531
(-) Custos e Despesas 22.025
Lucro Operacional 1.506
(-h) Outras Rendas 18
Lucro do Exercício 1.524

OBSERVAÇÃO: A Polynor entrou em operações em 18 de
junho de 1973, razão pela qual os dados de exercícios an-
teriores acham-se prejudicados.

2.7. Local de atendimento aos acionistas:
Rua Barão de Tefé,- n.° 168 - Água Branca - São
Paulo - Capital.

<&
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Da quantidade agora
à qualidade depois

Mudaram n o Nordeste,
pelo menos, o prazo e a for-
mutação da esperança. Ago-
ra se sabe, porque a análise
è mais racío7ial, que o
dcsoivolvimento c possível
e que pode ser estabelecido
com Tiiais segurança, num
segundo 7nome7ito do pro-
jeto que está lançado. Espe-
ra-se apenas que algumas
reorientações, por via de
decisão política, possaTn en-
caminhar o processo a
menor destino.

Os programas agrícolas c
industriais definidos, além
de nove outros programas
espeei/ícos, consülue7n a
base a partir da qual a lide-
rança nordesti7ia supõe a
possibilidade de que se crie
iun verdadeiro tratamento
federal diferenciado para a
região.

O programa agrícola re-
c é7ii-lançado, consolidando
os projetos anteriores, pre-
vê investimentos de CrS 5
bilhões, em 5 a7ios, e7>i es-
iradas vicinais articuladas
com o conjiuito do sistema
de transportes, eletrificação
rural, sistemas de armaze-
namento, pesquisa e experi-
menlação agricola, exten-
são rural, crédito rural ori-
enlado. Os outros 7iove pro-
g r a m a s definidos preten-
dei/i agir como suporte do
programa-base. que é o Po-
lonordeste rural. São eles:

1) Programa de irrigação
do Nordeste. O Governo
supõe que esse programa
terá grande significação na
execução da estratégia de
desen volv intento agro-
pecuário regional, estando
i7iterligado com o Programa
de D esenvolvíTiiento de
Áreas hitegradas do Nor-
deste. A fase inicial, envol-
ve7ido a elaboração de es-
tudos básicos, está pratica-
7>ie7ite concluída, pois já fo-
ra77i feitos estudos de reco-
nhecimento de 14 milhões
e 200 mil hectares; estudos
a nível de Plano Diretor em
2 7nilhõcs e. 200 mil; estudos
de viabilidade cm 400 mil
e projetos executivos em 53
mil hectares.

2) Programa de transfor-
mação e fortalecimento da
economia semi-árida. Esse
programa aplicará recursos
de CrS 1 bilhão até 1979 e
seu objetivo a7iu7iciado é
7n e lhor ar o desempenho
econônüco da zona semi-
árida de forma a que as suas
atividades produtivas sejam
Tnenos vulneráveis aos efei-
tos climáticos.

Ouça7ii-se téc7iicos como o
economista Jairo Simões; o
superi7ite7ide7ite da Sude7ie,
José Lins de Albuquerque;
o presidente do fltuico do
Nordeste, Nilso7i Holanda;
ou políticos, co7iw Cid Sa7ti-
paio e Marcos Freire; ou
empresários da indústria e
do co7>iércio, exceto os pau-
listas que estão tio Nordeste
— eles dirão 7iiais ou menos
a mesma coisa, com dife-
renças de suaves nua7iças
que não comproTnetem o
fu7ida7/iento da a7iálise. A
decisão técnica na econo-
mia brasileira fortalece o
sisteTna agricola e indus-
trial iTistalado no Centro-
Sul, piorando as condições
de operação da econo7/iia
7iordestina, que 7>iais s e
defasa.

Doses iguais de fatores
aplicados no Centro-Sul e
7io Nordeste prospera711
7iiais aqui do que lá, pela
si7tiples e boa razão de que
as vantagens C07nparativas
7iordesti7ias (7não-de-obra
barata, mas se?ra qualifica-
ção; terra barata, 771 as
exigente de caro trata7/ien-
to técnico) são menores do
que as do Centro-Sul (capa-
cidade técnica iTistalada,
mercado iinediato, maior
articulação co?» o exterior,
disponibilidade de mão-de-
obra qualificada). E o pais
precisa de respostas econô-
micas mais rápidas e efica-
zes, vivemos a pressão do
balanço de pagameTitos.

A redução das dispari-
dades entre as duas regiões,
porta7ito, somente se fará
através da radicalização do
crescimento econômico nor-
destiTio, que depe7ide de
decisão política projetada
para transferir recursos
subsidiados em larga escala.

A questão, portanto, é si7n-
pies: está a economia naci-

Os programas recém-
lançados pelo Governo, pa-ra acelerar o desenvol-
vimento da agricultura e da
indústria, 7iáo afetam a cs-
tratégia preexistente. Ao
c ontrário, aprofundam-na.
No e7ita7ito, ao fim da déca-
da c realizados os previstos
investi7ne7itos públicos c
privados de CrS 100 bilhões,
é possível que o desenho
atual haja sido alterado
qualitativa7/ie7ite.

Da qiiaiilidarie
3) Programa clc desenvol-

vimenlo da agroindústria.
Já em inicio de execução
pela Sudene e pelo BNB,
co7ita inicialmente com re-
cursos de CrS SOO milhões
(1974/1977).

4) Reorganização e refor-
ma agrária. A ser executa-
do nus áreas prioritárias
já definidas, com recursos
do Proterra e do PIN.

5) Racionalização e
modernização da ágroindús-
tria do açúcar. O programa
c patrocinado pelo Instituto
do Açúcar e do Álcool, com
recursos de CrS 3 bilhões e
500 Tiiilhõcs. Seu objetivo ó
a fusão, incorporação e re-
localização de usinas, com
o objetivo de sua 7noder-
7iização.

6) Desenvolvimento d r
áreas prioritárias para a
pecuária. Pretende-se, com
o programa, integrar a s
ações de estimulo à pecuá-ria, de sorte a obter rc7i-
di7nentos dos investimentos
realizados na pecuária de
corte. Os principais projetos
e7iconlru77i-se nas zonas de
carnaubeiras, nos vales dos
rios Parnaiba, Itapecuru e
MeariTn e 7ias áreas de
pecuária leiteira de Per-
lunnbuco e Alagoas.

7) Modernização e arriplí-
ação do sistema regional de
pesquisa e experimentação.
O objetivo do programa c
acelerar a tra7is forinação
tecnológica da agropecuária
regio7ial. por Tiieio do au-
mento dos Tiívcis de pro-
dutividade e eficiência das
explorações, com a idenlifi-
cação de 7iovas têc7iicas de
produção e do 7nelhoramen-
to ge7iético 7ias atividades
agro pecuárias existe7ites.
Para tanto, prevê-se a rces-
truturação e modernização
dos orga7iis77ios de pesquisa
e será executado a m p l o
progra7iia de pesquisa apli-
cada.

8) Melhoria da Infra-
estrutura d e comerciali-
zação. Construção de cen-

Da qualidade
onal em posição de decidir
7i7)ia orientação desse tipo?

Como a tendê7icia é, por
enqua7ito, para a resposta
7iegativa, a espera7iça 7ior-
destina de desenvolvi77iento
C07iipree7ide agora prazos
7naiores. Isto é, pretende-se
que, mes7iw em cima do
dese7iho critico de agora, o
aume7ito da quantidade ge-
re 7naís à /re?iíe a alteração
da qualidade. A produção
vai au7iientar, a população
vai au7iie7itar, a depe7idên-
cia do Ce7itro-Sul vai au-
77ientar; C07no se comporta-
rão os custos i7idustriais e
agrícolas? Talvez cs custos *
cresce7ites 71 o Ce7itro-Sul
colaborem, talvez se chegue
a uma 7nelhor articulação
campo-cidade, talvez acon-
teça o milagre, talvez Padre
Cícero ajude.

Espera-se, ai7ida, que a
descompressão política 710
pais produza o fortale-
cimento da liderança regio-
nal, da7ido-lhe condições de
obter algmnas fonnas de
trata me7ito diferenciado
para o Nordeste 7ia .política
eco7W7nico-fi7ianceira. Espe-
ra-se que o progresso do
projeto governa77ie7ital de
a7>ipliação do 7iiercado in-
temo produza 71a região, a
despeito de perdas em eus-
tos pela elevação do salário,
efeitos positivos através da
melhoria das co7idições re-
gio7iais de comercialização
e, Í7idireta7ne7ite, através do
aumento da auto7iomia da
e77ipresa da região, fortale-cida pela existê7icia de um
mercado próprio maior, e
pela maior produção de
matérias-primas regioTiais.

O Preside7ite do Ba7ico do
Nordeste, N Uso n Holanda
acredita e?n algwis projetos
específicos e 71a eficiência
dos estímulos fiscais, 7tias
pede o fortalecimento das
agências regionais. Todos

IVtililcr do Góes
Editor do Noticiai

Essa a expectativa de po-liticos, empresários e tecno-
cratas da região, conven-
cidos de que a coincidência
da 7naturaçáo dos projetos
C7>i curso, em 2 ou 3 anos,
com a iniciada rcoricnlação
econômica e política d o
pais, sob a ad7ninistração
Geisel, poderá produzir a
oportunidade de bases defi-
nitivas para o desenvol-
vimento da regico.

trais de abastecimento C7n
São Luís. Teresina e Natal,
no próximo ano, assim
como 19 centrais de núcleos
populacionais de médio por-
le, com o objetivo de faci-
litar a comercialização do
produto agricola, reduzindo
o 7iÚ7nero de intermedia-
rios. De forma complemc7i-
tar, nas centrais de abas-
Lecimento s e r ã o implan-
tados mercados expedidores
rurais, com vistas a per-
mílir contatos mais diretos
entre os centros de pro-
dução e os de consumo.

9\ Racionalização do sis-
tema de prestação de ser-
viços agrícolas. Estão sendo
pensados três projetos: de
apelo institucional à comer-
ciallzação de produtos c in-
sumos básicos; de alimen-
tação. manejo c defesa
sanitária dos rebanhos; de
mudas e sementes selecio-
nadas, extensão rural c coo-
verativismo.

O programa de desenvol-
vimento industrial, que pre-
vê a aplicação de CrS 40 bi-
Ihões ale 1977. aproveita as
definições atuais em torno
de um conjunto de pólos:

1) Bahia (Aratu, Camaça-
ri), que se desdobra no eixo
Salvador—Aracaju—Maceió,
através do co m pie x o
niineral-pctroquimico (pe-
tróleo, gás natural, cobre,
potássio. scl-ge7na).

2) Penia7tibuco, que se
desdobra no eixo Recife—
João P e s s o a—Campina
Grande—Natal, através de
indústrias elctromecanicas,
químicas, de cimento, têx-
teis e de papel. Esse pólo se-
rá C07iiple7nentado com a
implantação do complexo
portuário-industrial de Sua-
pe, ao Sul de Recife.

3) Ceará, ou Fortaleza,
orientado para indústrias
como a têxtil, a de alimen-
tos, elctromecanicas, além
do existente sistema agroi7i-
dustrial.

4) Maranhão, em Itaqui,
de base piinerorvietalúrgica
(indústria siderúrgica d c
semi-acabados).

pedem à racioTialização do
sistema de incentivos do
34/1S. Os eTnpresários c os
lideres regionais apoiam o
plano do fundo de incen-
tivos. com 7naior controle
governainental. Os industri-
ais paulistas estabelecidos
71a região o condenam, poiso fundo lhes reduz a capa-
cidade de decisão. Compre-
ende-se. Marcos Freire falana propriedade da terra,
que pouco foi alterada pelos
programas de reforma
agrária. O Proterra não
fU7icio7iou, precisa funcio-nar. Todos reclamam ur-
gentes reformas 710 sisteTna
de ICM. que transfere re-
cursos para as áreas Tiiais
dese7ivolvidas do pais.

O Secretário da FazeTida
do Ceará, Josberto Romero,
está convencido de que o
programa de pesquisa queaspira a elucidar opções
agrícolas 7ias regiões se7ni-
áridas pode dar respostas
ricas e duradouras. José
Afonso Sancho, presidente
da Federação das Associa-
ções do Comércio e da In-
dústria do Ceará, é mais ra-
dical: quer para o Nordeste
grandes voltimes de recur-
sos a fundo perdido.

Persista a exclusividade
da decisão técTiica ou a ela
venha a se adicionar deci-
soes políticas que transfi-
ra7)i recursos magnânimos,
certo é que o moniento
decisivo para o Nordeste só
terá i7iício qua7ido os ti7iii-
dos embriões atuais aponta-
rem 71a direção de formas
claras de diferenciação
social, de pluralidades soei-
ais geradas pela quantidade
econômica que se te7ita. En- •
tão os dile7iias serão mais
políticos do que eco7iÒ7iúcos
c o funcionamento do sis-
te7na, como um todo,
animará virtudes no ho-
mem e na terra.
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Fazenda ve no Fundo
dos Estados melhor
meio para mudar ICM

Brasília (Sucursal) — O Ministério da Fazenda
ao pronunciar-se ontem a propósito 

'da reformula-
çao do ICM sugerida pela Comissão dc Economia doSenado, disse que o problema não foi esquecido enem protelado pelo Governo. Mas o alto grau de di-vergências que envolvem o assunto e a existênciade outros problemas mais urgentes que exigiam de-ilnição ainda este ano, levaram as autoridades eco-nòmicas a estudarem ns modificações na sistema-tica somente a partir dc 1975.

No entender dos funcionários que estão tratan-do do assunto nc- Ministério, a idéia a ser desen-volvida será a criação do chamado Fundão doICM, com a formação de um percentual de arreca-dação para cada Estado, e distribuído de maneiraa corrigir as distorções nas relações comerciais en-tre as diversas regiões do pais,
SUGESTÃO BOA

Com respeito ã sugestão feita pela Comissão deEconomia do Senado no sentido de se fundir o ICMcom o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)funcionários do Ministério da Fazenda considerama medida perfeita sob o ponto-de-vista técnico, em-bo ra reconheçam a sua inviabilidade sob o angulopolítico. A dúvida, disse um técnico do Ministério,seria como ira sobreviver o principio federativo coma introdução de um mecanismo fiscal de competên-cia exclusiva do' Governo federal.• Já a outra alternativa apresentada pelo Sena-ao, a de se dividir em partes iguais o ICM, 50%para o Estado produtor e 50% para o Estado con-sumidor, também não seria viável dentro da atualcaracterística de autonomia dos diversos Estados daunião. Os assessores econômicos do Ministro Simon-seri. afirmaram que a idéia mais comum será mes-mo a criação do Fundão do ICM' cujo Rebate maisprofundo terá inicio a partir de janeiro próximo,através da Cotepe (Comissão Técnica Permanentedo ICM, recentemente criada pelo Ministro da Fa-zenda).

Relator quer projeto
para corrigir falhas

Brasília (Sucursal) - A reformulação do ICMa ser proposta em março ao Congresso pela Co-missão de Economia do Senado é, segundo o rela-tor do grupo especial que estudou o problema SrHelvídio Nunes (Arena-PI) "indispensável paracorrigir a injustiça do vigente mecanismo da dis-tribulção dos recursos aos Estados."— Como ponto de partida dos nossos trabalhosdisse Helvídio Nunes — o Senador MagalhãesPinto, presidente da Comissão de Economia, ende-reçou telex-circular aos governadores de Estado,aos presidentes da Confederações e Federações daIndustria e do Comércio, e às associações comer-ciais do país, solicitando-lhes colaboração ao per-feito conhecimento, avaliação e debate do pro-blema. H
ESTADOS CONSUMIDORES

Esclareceu o Senador Helvídio Nunes que oprojeto adotará uma das quatro principais suges-toes. A primeira, quer que se passe a cobrar o ICMnos Estados consumidores, na última fase de dis-trlbuiçao dos produtos. Adotado esse critério asdespesas da responsabilidade de cada Estado pas-sanam a ser custeadas pelo seu próprio povo Nãose processaria a injustiça da população quase mi-'
__*.__. _*_£_d0 Ceará' Bah,a- Pernambuco,Rio Grande do Norte ou Piauí, custear as despesaspublicas de Sao Paulo ou subsidiar parte do preçodos gêneros de consumo de sua população, no re-gime de isenções do ICM, que a grande arrecada-çao realizada em todo o Brasil possibilita ao fiscode Sao Paulo conceder.
DIVISÃO EM PARTES IGUAIS

A segunda sugestão pretende a divisão empartes iguais, do ICM: 50% para o Estado produ-tor e .50% para o Estado consumidor. Inegável éfrisou o senador — que o rateio, em partesiguais, beneficiará enormemente todos que apresen-tem déficit na balança do comércio interestadualLógico que muitos Estados, sobretudo os em que asimportações ultrapassem, de muito, as exportaçõesserão os mais beneficiados. Assim, poder-se-á dizerque a vantagem conseqüente ao acolhimento damodificação variaria na razão inversa do desequi-hbno do déficit interestadual apurado.A sugestão número três refere-se à criação doFundo Nacional do ICM, formado de percentual daarrecadação de cada Estado e distribuído de modoa compensar o déficit, verificado, em cada caso nasrelações do comércio interestadual.
A última sugestão propõe a unificação do ICMao IPI para a constituição de novo imposto, cujacompetência seria da União, com parte da receitaredistribuída aos Estados.

REDUÇÃO
Belo Horizonte (Sucursal) — As alíquotas doICM serão reduzidas, a partir de 1° de janeiropróximo em 0,5% nas operações internas e, em 1%nas operações interestaduais, passando a 14,5% e a12%, respectivamente, segundo informou ontem aSecretaria de Fazenda de" Minas.
A medida, prevista no Decreto 16 531, atende

_¦'.. _ca de dimlnui,?ão da carga fiscal fixada peloMinistério da Fazenda em 1972. Atualmente, as ali-quotas são de 15% nas operações internas e de 13%nas interestaduais.
Em janeiro de 1976, haverá nova redução dealíquotas de ICM, passando a de operações internas

para 14% e a de operações interestaduais para 11%Em 1975, segundo a Secretaria de Fazenda, as ali-
quotas de exportação serão mantidas em 13%.

Imposto aumenta 29,6%
até novembro no Rio

A arrecadação do Imposto sobre Circulação deMercadorias na Guanabara, durante o mês de no-vembro deste ano aumentou 25,1%, em termos no-minais, em relação ao mesmo mês de 1973, alcan-'
cando a cifra de Cr$ 309 milhões 153 mil 737.

A arrecadação do ICM acumulado até o mês
passado acusava úm aumento de 29,6% em relação
aos mesmos 11 meses do ano passado, representan-
do uma cifra de Cr$ 3 bilhões 157 milhões 771 mil.Os investimentos industriais, no Rio, beneficiados-
com incentivos do ICM da Lei n.° 1938, atingiram a
cifra de Cr$ 102 milhões e 37 mil durante o mês denovembro.,
DESEMPENHO NORMAL

Os técnicos da Secretaria de Faizenda da Gua-
naibara consideram bom ò desempenho do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias no mês passado
principalmente levando em consideração qúe a arre-
oadação refere-se a vendas do comércio durante omês de setembro e da indústria durante o mês deagosto. As compras do comércio à indústria só co-meçaram a aumentar a partir de setembro e atéesta data as vendas da indústria sofriam um im-
pacto das restrições de crédito dos meses anterio-res.

Cooperativas tem
mais um ano para
registro jurídico

JiniMlia (Sucursali — o Conselho
Nacional dc. Coopuralivlsmo prorrogou
por mais um ano o prazo, que terminou
ontem, pav.a a.s cooperativas se enquadra-
rem à let de 1071 ( que regula as suas atl-
viciados c que proibe, entre outras coisas,
cooperativas do pessoas jurídicas, se-
gundo Informou ontem o assessor juricll-
co da Cópérsucar, Sr. J. Mota Maia;

O Ministro da Agricultura, Sr, Aly.s-
son Paulinelli disse que está estudando,
juntamente com o Ministério da Indús-
tria e do Comércio, uma fórmula dc man-
ter as cooperativas dc pessoas jurídicas
dentro da lei, mas que acha o problema
dificil, já que essa lei proibe a exlslôn-
cia desse tipo de cooperativas.

Alegou o a.s.-e_or Jurídico da Coper-
sucar que urna . oiblçiiu de cooperativas
de po.s.soas jurídicas se justificaria em.su-
tores não tão fiscalizados pelo Governo
como o açucniflirò, a fim de evitar car-
téis. Mas, no caso do açúcar, não haveria
esse perigo. Já que o Governo controla
alé que peças novas uma usina esta
comprando.

CRECIF
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

C.G.C. 33.435.694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
¦ 

\

Ficam convidados os Senhores Acionistas da CRECIF — CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., a se reunirem em Assem-
bléia Geral extraordinária às 10 horas do dia 7 de janeiro de 1975,
na sede social da empresa à Av. Rio Branco, 147 — 8.° andar, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da Gòanabara, a fim de discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a . Aumento do Capital Social de Cr$ 10.000.000,00 (Dez milhões
de cruzeiros) para Cr$ 1-8.000.000,00 (Dezoito milhões de
cruzeiros), em dinheiro, sem a utilização das reservas desti-
nadas ao aumento de capital;
Alteração dos Estatutos Sociais;
Outros assuntos de interesse social, dependentes e correlatas.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1974.

THEOPHILO SERUR FILHO

Diretor Presidente

JÚLIO SERUR

Diretor Superintendente

b.
c.
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BMG CORRETORAe
BMG TURISMO

estão de
endereço novo
na Guanabara.
Praça Olavo Bilac, 28 - salas 1008/12 e 1018-

Tel: 244-7522, onde esperam sua visita.

GRUPO FINANCEIRO

Jf___3 _k___________P _^1É_____*^__ ___K_ - -! ' ^^^'^i^íri^l
_______ ____ __ \ __ __t_ft1_ __ ______ Br
_________¦______>' f^B ^B' 1 ____ W_____^fo_____^_^^B _______! ___Hk

-• >_É_I _r __¦ _______ ___ V ______^";___________[ iv__l____l____ K__/9- _flr^» ^H ^m mm Ki_r___ BB i ?í_3^._____l _________________3_____§__^_>__v *. •¦
___-'__^V______________________w ___¦_¦_¦__ L___i _PP?_1I_WpP^ ! -'" *
^____ <**wT^^V^_É___________________ J HH _________ __P1^__É_a___________

...,.-"" ^^^^_l ^*J. ^Ê _______¦___ PÜ_1____B ___•*__.^^^^^__ BÉ______^^i __r'¦ ______! b_____h ______PP^______lÍ___' __________*m*~' __"'^^^^__ ¦___ P____ll _________
-^f**^ _^_«sj.*&M lr^ ____ ___.__^^ _ 

~^3k W" 
___ BB __w-__>^^^ ^ ______ __^___i_i -__r_____.__#*^^ ___B __^__fl ___ ___

_____l^^^ _______ __P^*-____^^ __^^ «!____[____

9 l^jjgpr^ ^y^" ________________Tr __P^_______T^^^_____________________^ «

_________________ ________________________________f ¦'_*___¦ __."*• ^ __fe»_^ ___£_ ____^___ft __^¦¦<"^B S_S ________S_ife_V SP/ ____________________________.' • wB___tSm__F' ü, jâr^^_D________PV___I k__^^______K ^__B __fcr_f _^___KP_S ____________ BgjpMjB _»,w^»mB';:':'-''--ySfjF-^^^IÍ___________8_8 *_________________¦_ \___i ___f___E mwf ;'^__l_______. mW; ^ ^: _____ ____r '

^»__T_ ___»^__ w^^ CsdííPi __1* ' _K
^B_____ll_r^^^K____B mim w^ "^ ,4"t_1I ¦!Im_l_l_r

"___! ________ ^^^* mmr ¦ ¦ _^/_^83_1k_2_iB BMil_Í__rahj iE?:_£--'__*"'^B Wf /&//> ^^t__________P__B_B_____^____l_B________9_BBB' ?^:ím_Br ^

_^ y. ¦''.'¦"'. -jÁ^'- '¦¦' 
"'':"¦' ''"."''¦'¦¦:' V '.'if J_'___1l____r'!*fr_^ "*

"'-'¦'._____^í!____v':'v''_^ _i_.^:'¦"¦¦'¦ .¦¦ .* a ' /tiWjBK_a_y..•_ v" Vs *¦ { -¦

______ ^__B____ : _i_?*' ;' r ¦¦' '¦¦¦jT ''¦'¦• ¦ ií':'!-_. ri _ _"-: _:-:;:'->:!l-_.:S:í;:-" _ _ í;5 _3^_S^^BK_R_ÍíÍ_v?^'** " ¦•¦¦^ v / '"^^I^SW

'"^;:'r?S|B ___;;¦'''¦ ::V: ' :_^_*!Ç _B_P^ ' ' 
*^___^ * / ÍJ_B__m_«_S____Í^Í^^?^_________^___P^^________

''^-''-:^^__9_______^> '"'"•'.¦¦ ^^^^______E_____n_______!___B_te__. i ^_ -^^ ¦¦ ______¦____¦ _____-___! __Jk^' ' _________

: í'_^^_B _____! C _____________________________________¦____¦________* ^'*'''J ________ ¦'*';'¦ ^'__i___
s . ^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B_^_____i____________________________________^

/y„^*iiJ^_5__BSKB|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^5_B jv ^-* n»|^_''-e^^^K______________^_IÍ___$

FordGalaxieeLTD75.
Para as pessoas que apreciam a linguagem mais internacional

que existe: o ""
Quem tem um Galaxie ou um LTD 75 não precisa conhecer

mecânica nem entender o que faz um carro andar direito.
Apenas ter um pouco de sensibilidade. Porque o silêncio queexiste no interior dé um Galaxie ou de um LTD é uma prova de que se

está dentro de um carro bem construído, feito com o máximo de
cuidado, desde sua mecânica simples até os botões do painel.Produzido numa escala pequena, quase artesanal. Com um nível
de qualidade que até pouco tempo atrás só era possível encontrar
em alguns carros importados.

Vá a um Revendedor Ford conhecer o Galaxie e o LTD 75, já em
suas novas cores, e comprove tudo isso.

O silêncio vai ser sempre o único som que faz um carro
bem construído. Nó.Brasil, nos Estados Unidos ou na China.

FORD GALAXIE FORD LTD
Patriotismo à parte, o carro brasileiro de nível internacional.

mfacl
Um passo à frente
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Kuwait (UPI-AFP-JB)— O Kuwait emprestará ao
Brasil 25 milhões de dólares
(Cr§ 183 milhões), segundo
acordo firmado ontem pela
delegação brasileira, chefia-
da pelo presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico (BNDE), Mar-
cos Pereira Viana, que está
no país desde sábado a fim
de promover contatos de co-
operação entre as duas na-
ções.O empréstimo é pelo
prazo: de 10 anos, com taxa

Do Kuwait virão USS 25 milhões
de juros de 10,75% e foi cen-
cedido conjuntamente pela
Companhia dife Investimentos
Kuwaitiana,. a Empresa Fi-
nanceira Árabe de Beirute, e
pela Sociedade de Investi-
mentos Intra.

DESMENTIDO '

Círculos empresariais do
Kuwait desmentiram infor-
mações de Sao Paulo sobre
um empréstimo da ordem de
1 bilhão de dólares (CrS 7 bi-
Ihões 320 milhões), ao Bra-

sil, mas afirmaram que esta-
vam sendo realizados conta-
tos entre a delegação brasi-
leira do BNDE e firmas do
Kuwait para um possível in-
vestimento em interesses
bancários brasileiros.

NO RIO

No Rio, soube-se ontem
que a missão do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) ao Ku-
wait, chefiada pelo Sr. Mar-
cos Viana, tem entre as suas

atribuições a negociação so-
bre a constituição dc uma
companhia de investimentos
associando capitais brasilei-
ros e kuwaitianos.

Acredita-se que tal cm-
presa seria encarregada de
administrar recursos origina-
rios daquele país para apli-
cação em investimentos no
Brasil, cm algumas áreas cs-
pecificas, com perspectivas
de exportação para o próprio
Kuwait c para outras nações
árabes.

DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA

ÚLTIMO DIA
PARA IR AO

BAMERINDUS
ESE

BENEFICIAR

DECRETO-LEI
1351.

7

Por esse decreto, já em regulamentação pelo
Ministério da Fazenda, será obrigatória a inclusão
de títulos ou valores mobiliários "ao portador" na

declaração de bens de pessoa física.
No exercício financeiro de 1975, porém, não

haverá tributação sobre o aumento patrimonial
decorrente desses títulos ou valores, desde que os_

mesmos sejameolocados em custódia, em instituição
financeira, pelo prazo de 1 ano.

E no dia 31 de dezembro encerra-se o prazo para
a colocação em custódia.

Procure desde logo a agência Bàmerindus
mais próxima para obter mais informações e aproveitar

o favor do Decreto-Lei 1351.
Favor legal não se despreza

H
BAMERINDUS

nós fazemos parte dâs soluções

Capital do
Japão somou
US$ 1 büMo

Tóquio (AP-JB) — Os in-
vestimentos japoneses n o
Brasil em 1973 atingiram
quase 1 bilhão de dólares
(cerca de Cr$ 7 bilhões), en-
quanto no ano anterior
apenas somaram 256 mi-
Ihões de dólares (Cr$ 1 bi-
lhão 873 milhões). O fluxo
de capitais, no período, aos
paises em desenvolvimento,
somou 5 bilhões 844 milhões
(Cr$ 42 bilhões 779 mi-
Ihões, enquanto em 1972
chegava apenas a 2 bilhões
752 milhões (Cr$ 20 bilhões
146 milhões).

Os p a í s e s latino-ameri-
canos receberam 46,1% do
total de ajuda bilateral do
Japão ao mundo em desen-
volvimento em 1973. No ano
anterior, tinham recebido
33,4%. No caso da América
Latina o fluxo aumentou
quase quatro vezes, passan-
•do de 681 milhões de dóla-
res (Cr$ 4 bilhões 984 mi-
Ihões) para 2 bilhões 351
milhões de dólares (Cr$ 17
bilhões 209 milhões. Os in-
vestimentos no Brasil e no
México caracterizaram um
novo esquema financeiro
internacional japonês.

GOVERNO A GOVERNO

A nivel governamental, a
ajuda bilateral proporciona-
da pelo Japão alcançou
762 milhões e 500 mil dóla-
res no ano passado, o que
significou um aumento de
60,2% em relação ao ano
anterior.

As participações em insti-
tuições multinacionais, co-
mo o Banco Mundial e o
Banco Asiático de Desenvol-
vimento, ascenderam a 245
milhões e 800 mil dólares em
1973, aumentando 84,4% em
relação ao ano anterior.

Os números mostram que
o Japão foi, no ano passado,
o segundo pais que mais
contribuiu para o desenvol-
vimento depois dos Estados
Unidos, és Estados Unidos
enviaram 7 bilhões 532 mi-
Ihões de dólares às nações
em desenvolvimento. E m
termos de assistência de
Governo a Governo, entre-
tanto, o Japão foi superado,
além dos Estados Unidos,
pela França e pela Alemã-
nha Ocidental.

PRECISAMOS
INDUSTRIALIZAR
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A ALBA SE ORGULHA POR TER
ATENDIDO ESTE CHAMADO

QUE A SUDENE FAZ HA 15 ANOS.
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ALBA NORDESTE SA.
INDÚSTRIAS QUÍMICAS
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Revalorização do ouro vai
ajudar países com déficit

_

Homenagem da Alba Nordeste aos 15 anos de Sudene

Yamani diz que baixa
no consumo não reduz
preços do petróleo

Beirute (UPT-JB) — O Ministro do Petró-
leo da Arábia Saudita, Ahmed Zaki Yamani,
considera que fracassarão as tentativas dos
paises consumidores para forçar a toixa dos
preços do petróleo através da redução do con-
sumo. Para Yamani, os paises exportadoras dc
petróleo podem diminuir sua produção em me-
nos de 33%, sem que isso afete financeiramen-
te as suas economiias internas.

O Ministro saudita falou à revista Estudos
Econômicos do Oriente Médio, semanário de
Beirute, quando assinalou que a Arábia Saudi-
ta é favorável a uma certa redução nos pre-
cos. Mas frisou: "Aqueles que pedem reduções
de 2 a 4 dólaires (CrS 14,64 a CrS 29,28) por
barril, estão sendo, na realidade, bem pouco
realistas".

COOPERAÇÃO

Ao comentar a reunião de Viena, Yamani
disse que os paises consumidores deveriam se
concentrar nas rendas petroliferas que, reuti-
lizadas, poderiam compensar os balanços do
pagamentos desses países. Isto — destacou —
estamos dispostos a considerar com os coiisu-
midores, com a idéia de ajudá-los, mas sempre
que o diálogo se faça dentro de um espirito
de cooperação e não de confronto".

Os motivos que levaram a Arábia Saudita
a fazer os recentes ajustes nos preços do pe-
tróleo, esclareceu, "não foram os aumentos de
suais rendas e sim a retirada de fundos das em-
presas multinacionais, para passá-los aos pai-
ses consumidores". Revelou ainda que os sau-
ditas não pretendem reduzir sua produção,
que, atualmente, é de uns 8 mil 500 barris diá-
rios de petróleo não refinado, pois "o merca-
do não precisa de um aumento na produção". ..

ARAMCO „

Segundo a-revista, Yamani considera que
a nacionalização da ARAMCO levará a um pre-
ço mais baixo para as empresas multinacio-
nais, talvez um pouco abaixo dos 10.12 dóla-
res (Cr$ 74,07) por barril, fixados na,reunião
de Viena/

Queda nas vendas faz
Volks alemã dispensar
30 mil trabalhadores

Wolfsburg, Alemanha Ocidental e Londres
(AP-JB) — A Volkswagen dispensou ontem os
serviços de 30 mil trabalhadores — a décima
redução de pessoal deste ano — em conse-

• quência da queda das vendas na indústria au-
tomobilistica alemã.

A medida atinge as fábricas de Hanôver,
Brunswick, Kassel e Slzgitter. As indústrias de
Wolfsburg, a maior das seis fábricas que a
Volkswagen tem na Alemanha, e de Emden
não foram afetadas.

PARALISAÇÃO

A Volkswagen, a principal empresa auto-
mobilistica do país e a terceira do mundo, em-
prega 110 mil trabalhadores ria Alemanha. No
próximo mês, deverá paralisar suas atividades
durante oito dias, o que afetará 86 mil traba-
lhadores das seis fábricas.

Uma baixa nas vendas da indústria auto-
mobilistica alemã, particularmente nas expor-
tações, foi considerada o motivo principal
para as dispensas de pessoal. Observadores do
setor acreditam que, este ano, a Volks apre-
sentará um déficit de vários milhões de mar-
cos, em comparação com os lucros obtidos em
1973, que foram de 211 milhões de marcos
(cerca de Cr$ 604 milhões).

Neste fim de semana, a imprensa alemã
noticiou que o presidente da diretoria da Vol-
kswagen, Rudolf Leiding, pretendia abando-
nar o cargo. No entanto, um alto executivo
disse que Leiding não renunciou e nem pensa
fazê-lo.

NO BRASIL

As linhas de montagem da Volkswagen
do.Brasil param na próxima sexta-feira, dia
20, com o inicio das férias coletivas tradicio-
nalmente concedidas pela empresa aos seus
funcionários por ocasião das festas de fim de
ano; Com paralisação da fábrica de São Ber-
nardo do Campo, perto de 30 mil automóveis
deixarão de ser produzidos neste final de 74.

NA GRA-BRETANHA

Em Londres, a Ford Motor Cpmpany, da
Grã-Bretanha, anunciou ontem que pediu au-
torização ao Governo britânico para aumentar
os preços dos automóveis, a partir da meia-
noite de hoje. Os aumentos previstos são de
8,8% °m média para todos os tipos de carros
fabricados na Grã-Bretanha.

Se o aumento for aprovado, será a quarta
vez que a Ford inglesa aumenta os preços este
ano. Anteriormente, a" British Leyland Motor
Corporation anunciou aumentos de preços nos
seus automóveis e caminhões cm 7,5%.

Londres, Bruxelas e Ber-
na ( A F P- U PI- J B ) — O
acordo entre os Presidentes
da França e dos Estados
Unidos, c o m u n i c a d o em
Martinica, sobre a revalori-
zação do ouro, foi conside-
rado ontem no Banco da
Inglaterra e nos meios fl-
nanceiros da Comunidade
Européia como um descon-
gelamento das reservas, que
permitirá aos paises em de-
flcitnoseu balanço de pa-
gamentos uma ajuda efi-
ciente, devido a elevação do
preço do metal.

Consideram ainda que •
medida rompe com a filoso-
fia norte-americfna dos
três últimos anos a favor
da retirada do ouro do cir-
cuito monetário internado-
nal e a sua substituição
progressiva pelos Direitos
Especiais de Saque (DES).
Segundo a decisão de Mar-
tinica, os Bancos Centrais
poderão agora avaliar os
preços do ouro de acordo
com as cotações no merca-
do.
REFLEXOS

No mercado londrino do
ouro a noticia chegou tarde
para pressionar as cotações,
mas observadores dizem
que influirá em sentido ai-
tista em razão de que quan-
to mais alto fór seu preço,
mais aumentará o valor das
reservas monetárias. Os
Bancos Centrais terão inte-
resse em velar para que os
preços se mantenham a ni-
vel elevado.

Até o presente, as ava-
Ilações eram feitas ao preço
oficial de 42,22 dólares a on-
ça, quando no mercado o
preço da onça ultrapassava
amplamente os 180 dólares.
Ontem, em Londres, a onça
do metal fechou a 183 dóla-
res, com uma alta de 3,25
dólares em relaçno a sexta-
feira passada, e uma evo-
lução altista da mesma or-
dem teve lugar nos princi-
pais mercados europeus,.de
Zurique, passando por
Frankfurt, até Paris.

Dinheiro
árabe cresce
nos bancos

Cairo e Beirute (UPI-
AP-JB) — Os países ára-
bes deverão possuir até
1980 mais de um terço de
todos os depósitos banca-
rios do mundo, segundo
afirmou ontem o presi-
dente do Parlamento
egípcio Sayed Marei. "Es-
te dinheiro" — frisou —
"deverá ser investido em
planos de desenvolvimen-
to da região."

Referindo-se à infla-
ção mundial, Marei dis-
se que os países árabes
não são responsáveis pe-
los aumentos em todo o
mundo, mas que foram*
os aumentos do preço do
trigo que tiveram efeito
adverso para os países
em desenvolvimento.
TRANSPORTE

O Rei Paiçal da Ará-
bia Saudita decidiu dar
preferencia às empresas
sauditas para o trans-
porte dé petróleo, segun-
do informou a revista
Middle East Economic
Survey. . '„ 

í .
O Ministério do Petro-

leo da Arábia Saudita In-
formou a decisão do Rei
Faical às três compa-
nhias de petróleo que
operam no país: Aram-
co, Getty Oil e- Arabian
Oil Company.

Duas empresas de
transpprte já foram for-
madas: A Saudi Arabian
Shipping.Company (com
60% de capital privado
saudita e 40% da Mitsui
Oôk Lines, do Japão) e
a Saudi Maritime Com-
pany (com 55% de ca
pitai saudita e 45% da
Mobil e Fairfield, de No-
va Iorque.
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Simonsen diz que construção ativará consumo de massa
O Ministro da Fazenda, Mário HenriqueSimonsen, disse ontem que o desenvolvimen-to da indústria imobiliária é um dos objeti-vos prioritários do Governo, porque, pelo seualto papel empregador de mão-de-obra, rela-ciona-se diretamente com o consumo de massa

e uma melhor distribuição da renda.
Simonsen participou de um encontro com

empresários, patrocinado pela Associação: dosDirigentes ae Empresas Imobiliárias — Ade-mi — e amanhã será novamente homenagea-
do por cerca de 50 entidades de classe, comum jantar no Jóquei Clube do Rio de Janei-
ro. Na realidade, o encontro de ontem carac-
terizou-se pela procura, por parte dos empré-
sários, de um ponto-de-vista único capaz desintetizar o que pensa o Governo em relação.
às suas atividades, bem como de càíiais decomunicação mais direta.

Um diálogo muito franco

O Ministro da Fazenda fez um retrospec-
to da economia este ano: 1. o recrudescimen-
to da inflação obrigou o Governo a medidas
contencionistas da expansão dos meios de pa-
gamento. 2. A melhor herança que poderiater recebido foi a das reservas acumuladas
pelo seu antecessor, Delfim Neto. 3. Isso, en-
tretanto, aliado a uma demanta muito forte e
à expansão do dinheiro nos bancos e em poderdo público forçou os preços a níveis que não
poderiam continuar. 4. A contenção teve um
efeito de jogar a economia no lado oposto. 5.
Tal fato gerou um comportamento "ciclotími-
co" entre todos (da alegria à tristeza por um
passe de mágica).

O que será 75: Disse o Ministro que o
ano'de 1975 deverá se caracterizar por uma
regularidade e constância maior na evolução
da economia. A taxa de inflação deverá se
situar mensalmente em torno de pouco mais
de 1%, o que é perfeitamente aceitável, levan-
do-se em conta comportamentos de paísescomo os Estados Unidos, que estiveram em
médias parecidas em meses recentes."Durante o próximo ano — afirmou —
nossa taxa de crescimento em confronto com
a dos países industrializados deverá ser es-
petacular". Simonsen disse ainda que espera
um aumento de 2 bilhões de dólares nas expor-
tações para 1975 e uma expansão mais mo-
derada nas importações, por conta dos esto-
quês acumulados este ano.

O crédito, no seu entender, deverá ser"verde e amarelo", referindo-se à resposta quedeu a um empresário, que lhe perguntou pela
possibilidade de repetições dos sinais verme-
lhos deste ano.

O' tom difícil
O diálogo tornou-se mais difícil quando

os empresários pediram algumas definições
para a indústria imobiliária. Seu grande pro-blema, segundo afirmaram, está na dificul-
dade de desenvolverem planos estáveis diante
da descontinuidade dos projetos do Governo.

O presidente do BNH, Maurício Sohul-
mann, instado a falar sobre o problema peloMinistro Mário Simonsen, disse que o Banco
tem apenas uma participação relativa no con-
junto em que se localiza a construção civil
e a indústria imobiliária como um todo. O
próprio Governo já criou novos órgãos paratratar do desenvolvimento urbano integrado
e as regiões metropolitanas estão sendo ana-
Usadas num âmbito que transcende a esfera
do Banco. O próprio BNDE, segundo afirmou,
influi em certos aspectos mais decisivamen-
te do que o BNH. E as obras públicas, quedemandam materiais e serviços, não estão sob
o direto controle do Banco, por serem objeto
de política mais ampla de Governo. Schul-
mann pretendia demonstrar, dessa forma, queo BNH é apenas parte de um conjunto mais
complexo, não podendo ser responsabilizado
integralmente pelos problemas do setor.

O nó-górdio do debate entre o Ministro e
os empresários evidenciou-se quando o porta-voz do recente encontro da Construção pro-curou saber como, então, poderiam ouvir e se
fazer ouvir de forma adequada e organizada.
Simonsen disse que "levaria os problemas dos
empresários ao Governo", e referiu-se, no ca-
so, à pasta que lhe parecia mais adequada pa-ra receber as críticas com as quais os empre-
sários a vitimavam.

Outros problemas
O.porta-voz da Ademi, José Carlos Lopes

da Costa, criticou o tratamerito "pendular"
que a indústria da construção civil recebe,
afirmando que é costume deixar-se que os ne-
gócios "cheguem ao fundo do poço para rea-tivá-la". Evidentemente o contraponto ao pro-nunciamento do empresário terá sido a ma-nifestação do Ministro de que em 1975 a eco-nomia deve se desenvolver num ritmo maisuniforme.

Uma das sugestões apresentadas durante
os debates: — porque os empresários não uti-lizam mais operações de leasing? Ou seja: aíu-
gar em vez de comprar equipamentos, imobilizando capital. Um dos empresários presen-tes observou, entretanto, que isso seria inviá-
vel enquanto não houver um claro regula-
mérito para as operações de leasing.

A política de taxa de juros e de investi-
mentos em camadas de renda mais baixa foi
também aflorada. Os problemas das regiões
metropolitanas e as medidas para disciplina-
rem terras urbanas estarão sendo debatidas
esta semana pelo Governo, segundo disse on-tem o presidente do BNH.

Mais construção civil na página 28
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O Ministro, entre Steinberg (E) e Lopes da Costa: um debate com flores e algumas críücas

O enigma tias
homenagens

Afinal, por que a ênfase que o.s empresa-
rios emprestam às homenagens ao Ministro daFazenda? Amanhã, 50 entidades dc classe es-
tarão participando dc um jantar que foi
anunciado na semana passada no Rio. Ontem,
no almoço da ADEMI, estavam presentes, en-
tre outros, os presidentes da Confederação
Nacional da Indústria, da Associação das Em-
presas dc Credito c Financiamento, do Sindi-
cato dos Bancos da Guanabara e de vários sc-
tores expressivos. Nenhum dos porta-vozesdessas entidades declara quaisquer objetivos
que ultrapassem a "necessidade de um diálo-
go em linha direta com o Governo." É eviden-
te que isso se realiza cin diferentes níveis eem diferentes escalões representativos. Mas é
também claro que os empresários parecem as-
pirar a um relacionamento mais uniforme ecapa/, de reduzir presumíveis conflitos dcopinião.

Por este aspecto, a reunião de tantos ór-
gãos de classe quase corresponde a uma ciei-
ção. Mas, até que ponto o voto corporativo
pesará nos termos do equilíbrio da atual ba-lança de poder? ,

NO MAR.H6.500 TONELADAS
DA MAIS ALTA TECNOLOGIA

Imponente. Sóbrio. Robusto. Seguro.
E, acima de tudo, sofisticado. Pelo alto grau de refinamento.
Fruto da mais avançada tecnologia na arte da construção na-
vai, que eleva para 622.000 a tonelagem de navios lançados
ao mar em Angra dos Reis.
Seu nome : Bragança, petroleiro encomendado pela Petróleo
Brasileiro S A - PETROBRÁS - à Verolme Estaleiros Reunidos
do Brasil SA, com assistência financeira da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM, órgão do Ministé-
rio dos Transportes.
Que desce ao mar, deslizando suas 116.500 tpb e seus 270 me-
tros de comprimento ¦•* o equivalente em peso a mais de 117.000
automóveis de pequeno porte e em extensão a três campos de
futebol - para juntar-se à frota da Petrobrás no esforço
desenvolvido pelo Governo no sentido de aumentar
a participação de navios de bandeira nacional
no transporte de óleo e minérios
Nossa equipe de engenheiros,
técnicos, mestres e operários
também se orgulha de
participar desse esforço.
Afinal, há 15 anos demos
partida à implantação
da moderna
indústria
naval

do Pais,e seguimos os passos rápidos do crescimento econô-
mico nacional aprimorando e ampliando nossas instalações in-
dustriais para aceitar os novos e constantes desafios. Como o
do "Bragança", 

que nos ajuda a vencera barreira das 100.000
toneladas.

15 anos de navios.

O Bragança- primeiro da série de três petroleiros em
construção nos Estaleiros da Verolme para a Petrobrás

- tem 270 metros de comprimento total; 258
metros de comprimento entre perpendiculares;
42 metros de boca moldada; 19,608 metros de

pontal moldadoi15,0 de calado; 16,4 nós de
velocidade e 21.000 milhas de raio de ação.
Dotado de equipamentos de navegação por

satélite tipo "Autonave-350", possui,
ainda, um sistema de automação

com controle centralizado para
a praça de máquinas não

tripulada, além de controle
automático no passadiço para

¦verificação das velocidades
da hélice e manobras de

inversão de marcha
adiante e atrás.
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Garoupa dobra produção nacional de petróleo em 1976
Dificuldades
em Vaza-Barris
são superadas

Aracaju (Correspondente) — Os
problemas de ordem técnica existentes
no poço SES-30 (íoz do rio Vaza-Barris)
e que para alguns técnicos da Petrobrás
poderia inclusive implicar a sua perda
total, "já foram superados", segundo o
relações públicas da Região de Produ-
ção do Nordeste — Rpne — sediada em
Aracaju, Sr. Ronaldo,Cardoso.

Disse o relações públicas da PeCTo-
brás que "os trabalhos já voltaram _
normalidade c tudo não passou de um
grande susto." Ele não quis dar detalhes
sobre quais problemas teriam afetado o
SES-30, apesar de se saber que no final
da semana passada, quatro técnicos
norte-americanos estiveram visitando
esse poço.
EM ALAGOAS

Duas plataformas estão atuando
atualmente na delimitação do campo de
Mero, na plataforma continental de Ala-
goas. A Vinegarron perfura o Poço 1 e
está a uma profundidade de 2 mil 506
metros, enquanto que a Neptune fa_ um
segundo furo, estando a 1 mil 002 me-
tros de profundidade.

O relações públicas da Petrobrás em
Sergipe, Sr. Ronaldo Cardoso, explicou
que a Neptune está nessa área a mais
de três meses. Ele disse que "até o mo-
mento não foi encontrada nenhuma
ocorrência que permita a localização de
uma nova jazida de óleo ou gás".

O campo de Mero é considerado
pela Petrobrás como dos mais impor-
tantes. Ao ser perfurado o poço pionei-
ro íoi encontrado petróleo com capaci-
dade de 4 mil 500 barris/dia. Sabe-se,
entretanto, que no Poço 1, perfurado pe-
Ia plataforma Vinegarron — a mesma
que em 1968 encontrou óleo no campo
de Guaricema, litoral sergipano, hoje
em exploração comercial e que foi o pri-
meiro a ser descoberto pela Petrobrás
na plataforma continental brasileira —
não foi dos mais promissores. A Petro-
brás continua, entretanto, nutrindo boas
esperanças nesse campo e tudo pode me-
lhorar se a Neptune encontrar óleo ou
gás em boas condições de exploração
comercial.

O superintendente da Região de
Produção do Nordeste, engenheiro José
Marques Neto, viajou ontem para o.Rio
de Janeiro para apresentar o relatório
das atividades da Rpne. Ele falará pes-
soalmente ao presidente da Petrobrás,
General Araken de Oliveira, sobre as
perspectivas da bacia Sergipe/Alagoas. ,

Falha paralisou
Usiba por 24h t

Salvador -(Sucursais — Uma falha na
planta de distribuição de gás natural da
Petrobrás, na região de produção de Can-
deias paralisou por 24'horas a Usina Si-
derúrgica da Bahia — Usiba — que no
período deixou de produzir cerca de mil
toneladas de ferro-esponja.

O incidente ocorreu há 15 dias, e so-
mente ontem transpirou. O fato e as in-
vestigações posteriores foram colocados
a nivel confidencial. Fontes da Usiba
confirmaram a falha mas não quiseram
se pronunciar sobro as medidas comple-
mentares que exigiu da Petrobrás. Sabe-
se que foi instaurado inquérito para apu-
rar responsabilidades.

Apesar de contabilizados, os prejui-
zos não foram divulgados porque segundo
o diretor da Usiba, engenheiro Luiz Arp-
pad Driesei, "envolvem assunto sigilcso."
A Usiba é a primeira usina do pais a
produzir ferro-esponja (25 mil toneladas
por mês) a partir da redução do gás na-
tural que é fornecido pela Petrobrás,
através da região de produção de Can-
deias.

O incidente foi superado logo pela
Petrobrás, o que não impediu, no entan-
to, a paralisação da Usiba por 24 horas,
por falta de matéria-prima para a pro-
dução do ferro-esponja. Foi instaurado
inquérito pela Petrobrás mas ás inves-
tigações são sigilosas. Sabe-se que a.ai-
ta direção da empresa no Rio foi'mo-
bilizada em conseqüência do problema.

EUA ficam otimistas
com as descobertas

Washington (AP-JB) — As déscober-
tas de novas jazidas na América Latina
constituem para o Secretário do. Tesou-
ro dos Estados Unidos, Wiliam E. Simon,
á prova de que o mundo não ficará sem
petróleo, se agir com "visão e energia
criativa." Para Simon, o problema dos
preços não pode ser resolvido de Imedia-
to, pois a situação só se aliviará com o
desenvolvimento de novas jazidas de pe-
tróleo e gás.

Analisando as novas descobertas, Si-
mon mencionou as jazidas, encontradas
no Mar do Norte, no Alasca, e no Bra-'*
sil. Citou também as descobertas na Chi-
na Popular "que lhe permitirão ser lm-
portante exportador, e as enormes novas
jazidas do México. Revelou què no
ano passado, noticiaram-se 26 déscober-
tas importantes, que acrescentaram 30
bilhões de barris, isto é, 25% das reser-
vas conhecidas fora dos paises da OPEP.
AMÉRICA LATINA

Na América Latina, o Equador tor^1
nou-se importante produtor e exporta-
dor, apesar de'estar; ainda distante da
Venezuela, que é o terceirc exportador
niundial; Ambos os paises fornecem mais

ide 20% do petróleo consumido nos Esta-
dos Unidos. As novas jazidas do Mési-
co produzem atualmente perto de 250
mil barris, dia e espera-se um aumento; ;

Além da descoberta de petróleo na
região dc, Campos, nas costas do Estado
do Rio de Janeiro, encontrou-se também
petróleo em quantidades comerciais ria
Guatemala, Região Amazônia, Terra do
Fogo, no extremo Sul do Chile e da Ar-
gentina.
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No Brasil, podem ser construídas plataformas móveis com as jack-ups

Bahia quer fabricar plataformas
A exemplo da Verolme do

Brasil, a firma de engenha-
ria Damulakis, da Bahia, se
mostra interessada na pro-
dução de plataformas mari-
timas de grande porte para
perfuração e exploração pe-
trolifera. Mesmo o Estaleiro
Inconav, como de resto to-
das as indústrias do setor
com disponibidade de pro-
dução, têm interesse de en-
trar nesse novo mercado
que importa à Petrobrás.

As perspectivas de auto-
suficiência na produção de
equipamentos utilizados na

exploração petrolífera são
muito boas. Um diretor da
Petrobrás afirmava na se-
maná passada que.o único
problema encontrado atual-
mente é o fornecimento de
sondas .períuradoras. Se-
gundo ele, em face da gran-
de procura internacional, as
poucas empresas detentoras
de know-how recusam qual-
quer proposta para a sua
concessão.

APOIO

A Petrobrás, durante todo
o ano, teve a preocupação' de adquirir modelos, os
mais diversos, de platafor-
mas junto a empresas es-
trangeirás. Quando ela faz'
a encomenda de um equipa-
mento a qualquer estaleiro,
cede o modelo e se compro-

mete ainda pelo forneci-
mento de todos os produtos
importados, de dificil acesso
no momento. E' o caso da
plataforma a ser construída
pela Verolme. Trata-se de
um modelo auto-elevatório.
para perfuração submarina,
que necessitará de 5 mil to-
neladr.s- de aço e cerca de
25% dos equipamentos com-
ponentes importados. Esses
itens serão fornecidos pela
empresa estatal. O mesmo
acontece com a Damulakis
e a Inconav. A primeira es-
tá construindo as jaquetas
(parte submersa), e a se-
gunda os conveses, de uma
outra plataforma. Ambas as

empresas receberam os mo-,
delos que estão desenvol-
vendo. A Petrobrás agiu
corretamente, tomando ela
mesma as providências pa-
ra conseguir esses projetos
no mercado externo.

O problema aparente pa-
ra o desenvolvimento da
produção de plataformas é
a pequena capacidade fi-
nanceira dos grupos ora en-
volvidos na produção (com
excessão da Verolme). . O
presidente da Inconav afir-
mou na semana passada
que somente não expande

I o seu estaleiro e passa a.
produzir plataformas d e
grande porte por falta de
capital. A Inconav possui
uma área de 480 mil m2
dentro da Baia de GUana-
baia, da qual não ocupa
nem a metade. Ainda ná se-
mana passada, um diretor
co Banco Nacional do De-
sen volvimento Econômico
afirmava que o Banco está
disposto a abrir uma linha
de crédito, i-.ediatamente,
para todas as empresas que
desejarem' investir no setor
dc equipamentos de expio-
ração petrolífera. Talvez a
Mecânica Brasileira S / A
(Embrameo esteja disposta
a subscrever ações desses
pequenos grupos, que po-
derão se tornar úteis desde
logo. Além da Inconav e
Damulakis, têm condições
para produzir plataformas
e outros equipamentos do
gênero, os estaleiros Ebin
e Mac Laren no Rio de Ja-
neiro, Estanave em Manaus,
Corena e Ebrasa, de Santa
Catarina. A auto-suficiência
é apenas uma questão de' prazo.

PLANO

Os estaleiros navais, pelo
fato de serem indústrias de
bens de equipamentos de
alto nivel técnico, são, no
momento, as instalações
mais apropriadas para a

produção dc plataformas
completas. Porém, para a
produção de plataformas
que operem em águas pro-
fundas (é o caso de Cam-
pos, onde as águas atingem
profundidades de 124 me-
tros) será necessário a utill-
zação dos grandes estaleiros
(Ishikawajima, Verolme,
Mauá, Emaq, Caneco e Só),
que se encontram compro-
metidos com um plano de
construção naval que lhes
ocupa até 1980. A' Verolme
conseguiu conciliar o plano
naval com a produção de
plataformas. No entanto, os-
três maiores estaleiros da.
Capital nacional, Mauá,
Emaq e Caneco, encon-
tram-se totalmente compro-
metidos com a construção
de 71 navios de longo curso.

Seria talvez o caso desses
estale iros apresentarem
uma contribuição de outra
maneira, seja através do
fornecimento d equipa-
mentos, seja pela concessão
de tecnologia, adquirida
através dos anos, para os
pequenos estaleiros do pais
que no momento começam
a se expandir. Esses três
grupos têm à frente ho-
mens de grande visão em-
presarial e sobretudo, cons-
ciência da importância poli-
tica e econômica do mo-
mento para o setor. Segura-
mente não permanecerão
inertes.

Somente com o advento
de Campos é que a opinião
pública tomou interesse pe-
Ia busca de petróleo no pais.
A Petrobrás, entretanto, es-
tá investindo maciçamente
desde que eclodiu a crise
energética em 1973. Mais do
que ninguém, õs técnicos da
empresa demonstram sua
confiança diante da possibi-
lidade d e auto-suficiência
no setor de equipamentos,
primeiro passo rumo à au-
to-suficiência do petróleo,
que afinal parece que exis-
te, e se existe por certo será
nosso.

Ganhe juros trimesfrais,
semestrais ou finais.
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Petrobrás
opera 6°/o
das sondas

No momento, operam no num-
do cerca de 250 grandes unidades
de perfuração no mar, dos quais
15, ou seja, 6% desse total, se cn-
contram no litoral do Brasil. Com
as recentes descobertas da Petro-
brás certamente aumentará o nú-
mero de equipamentos na costa
brasileira.

Os técnicos explicam essa pe-
quena quantidade de plataformas
e navios-sonda em operação no
mundo basicamente pelo fato de
ser recente o avanço dos trabalhos
de prospecçfu» no oceano. Hoje, com
a corrida à exploração marítima,
os estaleiros estão sem condições de
atender a todas as encomendas e as
firmas especializadas no aluguel
dos equipamentos impedidas de
responder afirmativamente à tota-
lidade dos pedidos.

A substituição
de importações

O fato também pode ser expli-
cado pelo ritmo que vinha se de-
senvolvendo a exploração do petró-
leo. Com o barril praticamente con-
gelado a um preço que tornava
mais atrativo importar o óleo do
que investir maciçamente na prós-
pecção, a indústria de equipamen-
tos foi obrigada a se amoldar a um
mercado com um nivel de procura
pouco elevado.

Os estaleiros, em alguns paises,
somente produziam plataformas
quando a encomenda era das mais
atrativas e mesmo assim se a pro-
dução em serie de navios não fosse
sofrer problemas de continuidade.

Para se ter uma idéia do que
isso representará para os trabalhos
de perfuração marítima no mundo,
basta dizer que no ano passado os
estaleiros norte-americanos produ-/.iram apenas 10 plataformas semi-
submersíveis (um tipo mais sofisti-
cado de plataforma móvel de per-
furacão), estando previstas 11 para
1974, enquanto os téenicos estimam
que apenas as prospecções no Mar
do Norte necessitarão incorporar
aos trabalhos esse total de equipa-
mentos, cada ano, a fim de produ-
zir o óleo no prazo e quantidades
esperadas.

Isso explica o interesse do Go-
verno brasileiro em, dentro do pro-
grama de substituição das impor-
tanõfes de bens" de capital, incluir
itens necessários à maior dinami-
zação das perfurações da Petrobrás
no litoral do país, onde se desta-
cam Campas,.Sergipe, Alagoas e o
Rio Grande do Norte.

Dos dois equipamentos pesados
de perfuração marítima de proprie-
dade da empresa estatal, um — m
plataforma Petrobrás I — foi cons-
truido no país, nos Estaleiros Mauá.
E, segundo os técnicos da empresa,
ela é uma das mais eficientes en-
tre todas que operam na platafor-
ma continental, na sua maioria
alugadas a firmas estrangeiras es-
pecializadas nesse tipo de negócio.

Com a possibilidade de o Plano
de Construção Naval ser revisto
após a descoberta de Campos, e a
tecnologia que contam os estalei-
ros Mauá, Ishikawajima e Verolme,
entre outros, há grandes possibili-
dades de a Petrobrás contornar
uma conjii tura dificil que se verifi-
ca no exterior.

Os modelos
Existem dois tipos básicos de

plataformas, as móveis e as fixas.
As primeiras são utilizadas na per-
furacão de poços pioneiros, sendo
as mais conhecidas. No pais, atual-
mente, operam 12 dessas platafor-
mas, do modelo jack-up, pois são
sustentadas por pernas que regu-
Iam sua altura em relação ao nivel
do mar (ver foto publicada nessa
página). Dessas 12, nenhuma tem
condições de perfurar numa lami-
na dágua (profundidade) de mais
de 100 metros.

Afora a jack-úp, há a semi-
submersivel — a única em opera-
ração no Brasil se encontra na foz
do rio Amazonas — que não préci-
sa assentar apoio no fundo do mar,
e por isso pode perfurar em águas
profundas. O preço de uma dessas
plataformas ultrapassa os 30 mi-
lhões de dólares (Cr? 219 milhões
750 mil).

As plataformas jack-up e semi-
submersíveis podem ser do modelo
cantilever, que, mesmo parada, des-
loca sua sonda e perfura outros po-
ços sem mudar de lugar. Assim,
ela trabalha junto a plataformas
fixas — essas não têm sonda — na
fase de desenvolvimento dos cam-
pos petrolíferos (desenvolver um
campo 'consiste em abrir novos po-
ços para drenar um reservatório
descoberto).

Essas plataformas fixas, de
custo bem menor, são utilizadas
quando a jazida justifica o investi-
mento em sua exploração comer-
ciai. Os estaleiros Inconav e Dama.
lakis brevemente entregarão algu-
mas delas à Petrobrás.

Os iécnicos não vêem nenhum
problema para os estaleiros conti-
nuarein a produzir a estrutura des-
se tipo dc plataforma integralmen-
te no país. No caso das unidades
móveis, cies acham que, dc inicio,
o índice de nacionalização pode se
situar nos 70%.

O campo petrolífero de Garoupa, na pia-taforma continental do Estado do Rio, deveráestar produzindo 200 mil barris diários até ofinal de 1976, o que significará duplicar aatual produção nacional, segundo anunciouontem em Angra dos Reis o presidente da Pe-trobrás, General Araken de Oliveira.
Disse ele que os testes já realizados pelaempresa em 102 metros da estrutura de cai-cario (restam 15 metros para verificar) con-firmaram que o potencial de Garoupa é de 500a 600 milhões de barris, duplicando as reser-vas conhecidas no país.

PRIORIDADE

Refletindo as preocupações governamen-tais com os crescentes gastos com o petróleoimportado, o General Araken de Oliveira re-velou que a empresa cortará investimentos
em outras áreas de atividade — "inclusive
distribuição" — para concentrar seus esfor-
ços em Garoupa. "Cada barril de petróleocusta hoje ao pais 8 dólares (CrS 56,00)",
observou.

Para tornar produtivo o campo de Ga-
roupa, a Petrobrás já tem contratada juntoa uma empresa nacional a construção da es-
trutura de uma plataforma de concreto na
qual será instalado o sistema self-container,
utilizado para armazenar o óleo extraído.

A empresa assinou há poucos meses um
contrato com o consórcio Construtora Men-
des Jr./Campenon Bernard para a montagem
de três plataformas de concreto armado pro-tendido, capazes de estocar o petróleo, ao mes-
mo tempo que perfuram. Essa técnica, que há
pouco tempo foi adotada nos trabalhos de
prospecção no mar do Norte, tem a grandevantagem de reduzir o espaço de tempo exis-
tente entre a descoberta da jazida e a sua ex-
ploração comercial.

A informação do General Araken de Oli-
veira indica que já estão mais definidas as
opções que os técnicos da empresa vêm ana-
usando para retirar comercialmente o petró-
leo do litoral fluminense. Significa que, devi-
do às condições da área — profundidade ele-
vada, mar agitado e grande distancia da costa

a tecnologia empregada se assemelhará
àquela que vem sendo adotada no mar do Nor-
te, a região que maiores dificuldades apresen-
ta no mundo para a prospecção do petróleo.

Assim, em Campos, não será necessário
construir grandes oleodutos do mar para a
terra, pois os navios-tanques transportarão o
óleo dos tanques das plataformas selj-contai-
ners para terminais já em operação e a refi-
narias já montadas.

UEKI SATISFEITO

O Ministro das Minas e Energia, Sr. Shi-
geaki Ueki, que acompanhou as declarações
do General Araken de Oliveira com visível in-
teresse mostrou-se satisfeito com a confirma-
ção de suas previsões, feitas 15 dias atrás,
quando anunciou que Garoupa duplicaria as
reservas nacionais de petróleo.

Sunamam oferece
apoio financeiro

A Superintendência Nacional da Mari-
nha Mercante1 (Sunamam) poderá elaborar
um plano de apoio financeiro e técnico para
os estaleiros não comprometidos com o Plano
de Construção Naval que desejarem produzir
plataforma e equipamentos diversos para se-
rem usados na exploração de petróleo.

A informação foi prestada ontem em An-
gra dos Reis' pelo Superintendente da
Sunamam, Comandante Manoel Abud, na so-
lenidade de lançamento do petroleiro Bragan-
ça, encomendado pela Petrobrás ao estaleiro
Verolme do Brasil.

i
CONTRATOS

As assinaturas de contratos entre a Ve-
rolme, Petrobrás e Docenave, que deveriam
ser realizadas durante a solenidade de lança-
mento do Bragança, foram transferidas sine
die. Segundo o diretor de Transportes da Pe-
trobrás, Almirante Adolpho Vasconcellos, os
contratos não foram firmados por falta de
tempo para a empresa analisar as,propostas."Recebemos as condições de preço e pagamen-
to há poucos dias e não foi possível chegar-
mos a uma conclusão a tempo", afirmou.

Segundo o Superintendente da Sunamam,
õs contratos só não foram assinados por quês-
tão, de pequenos detalhes referentes a preços."É possível que tanto os contratos da Verolme
como os da Ishikawajima sejam assinados
ainda neste ano" afirmou. A Ishikawajima re-
cebeu da Petrobrás um modelo de plataforma
para analizar a possibilidade de construção
em seus estaleiros na ponta do Caju. Segundo
o presidente dá empresa, Sr. Orlando Barbo-
sa, é possível que o estaleiro dedique também
uma linha de montagens para esse tipo de
equipamento.

LANÇAMENTO

Na solenidade de lançamento do Bragan-
ca — que teve por madrinha a esposa do Mi-
nistro Shigeaki Ueki, Sra. Lúcia Akico Ueki

o Ministro dos Transportes ressaltou, em.
discurso oficial, a importância do Plano de
Construção Naval 1975/79. "Neste ano ja fo-
ram assinados contratos para construção de
75 navios num total de 2 milhões e 907 mil
toneladas de porte bruto. Somente esses con-
tratos totalizam um montante de Cr§ 9 bi-
lhões e 215 milhões, identificando desse modo
à atuação estimuladora do Governo federal
em área onde se constata, cada vez mais es-
treita, a colaboração entre os setores oficiais
e a iniciativa privada".

O preço contratual do Bragança é de CrS
140 milhões'e 760 mil. Para realizar a opera-
cão a Petrobrás contou com o financiamento
dá Superintendência Nacional da Marinha
Mercante.
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Imposto de Renda com
notificação atrasada
poderá ser parcelado

Para evitar que o contribuinte que ainda não
reccbou a notificação de 1974, seja duplamente one-
rado a partir de junho próximo, com o ajustamen-
to na fonte mais as cotas do ano passado, a Secre-
taria da Receita Federal poderá examinar a possi-
bilidade de conceder um parcelamento maior do Im-
posto de Renda a ser lançado em 1975.

A sugestão foi defendida pelo consultor trlbu-
tário José de Souza Pilho, diretor-geral da Cônsul-
torla de Legislação Tributária (COAD). Segundo ele,
ao Invés de 12 parcelas, o imposto a pagar pode-
ria ser dividido em até 24 meses, mediante sollci-
tação do contribuinte, vencendo-se a primeira par-
cela após b pagamento da última de 1974.

Ônus maior
O consultor José de Souza Filho defende a sua

sugestão lembrando que no período de janeiro a
junho, o contribuinte estava preparado para o re-
colhimento do imposto correspondente ao ano ante-
rior, mais os descontos na fonte. Entretanto, ines-
peradamente, o imposto na fonte foi aumentado,
gerando um ônus maior e não previsto.

Se a situação não é boa para o universo de
contribuintes — afirmou — é ainda pior para os
que não receberam a notificação do exercício de
1974, ano-base 1973. E' a partir de julho que a si-
tuação se agrava. Nessa época, os efeitos da in-
ilação no primeiro semestre mlnizavam o desconto
na fonte. Porém, em 1975, isso não mais acontece-
rá, já que além de ser maior o desconto na fonte,
e o contribuinte estar pagando o imposto de 1975,
terá ainda o ônus simultâneo do pagamento do res-
tante das cotas de 1974, em virtude de atraso na en-
trega das notificações, em muitos casos, alheios à
sua vontade.

Para ele, a tentativa de se implantar o sistema
de bases-correntes (pagamento do imposto no mes-
mo ano da declaração) talvez seja o responsável
por tal estado de coisas. Tal implantação — sus-
tentou — deve ser efetivada, no entanto, com certos
cuidados e não com o açodamento com que está
sendo levada a efeito, sem atentar, como devia, de
se esperar, para a casuística de certos contribuintes
que se acham em situação especial, por culpa do
próprio fisco que, em muitas situações, deixou de no-
tiflcá-los na época própria.

Pagamentos superpostos
Como medida corretiva, ele sugere o parcela-

mento em 12 meses, após o pagamento da última
cota de 1974. Com tal medida — frisou — evitaria
o fisco os ônus desses pagamentos superpostos pa-
ra o contribuinte, já agravado com o aumento de
fonte.

Para dar um exemplo, ele citou:
Admitamos que um contribuinte tenha o seu

imposto de 1974 lançado para vencimento a partir
de janeiro de 1975. Ele pagaria então durante o
próximo ano, o imposto lançado de 1974 (ano-base
1973) e sofreria, cumulativamente, a retenção na
fonte (já aumentada). O imposto lançado de 1975

. (ano-base 1974) seria pago a partir de janeiro de
1976, juntamente com os descontos na fonte rela-
tivos a esse ano.

Quando chegássemos a julho de 1976 — prós-
seguiu — teríamos de pagar o Imposto lançado de
1976 (ano-base 1975) mais os descontos' na fonte
e ainda as parcelas do Imposto lançado em 1975
(base 1974), minimizadas pelo efeito da inflação.

Cremos que seja essa a solução mais cabi-
vel, que poderia ser oferecida à opção do contri-
buinte, mediante requerimento ou solicitação na
própria declaração de rendimentos — concluiu.

La Rocque critica
lei para minérios

O especialista em assuntos de tributação
Geraldo de La Rocque afirmou ontem que o
Governo, através de um recente decreto-lei,
está permitindo às empresas que industria-
lizaim e comercializam metais e pedras pre-
ciosas e semipreciosàs, sobretudo as joalhe-
rias, a prática da sonegação de impostos sem
sujeitá-las a punições.

La Rocque acrescentou que esse Decreto-
Lei (n.° 4 729), que está em vigor há uma
semana, se constituiu na concessão de "mui-
ta vantagem para pouca gente, e traz em si
uma grande dose de injustiça, pois coloca
aquele que cumpre com seu dever fiscal em
situação ridícula."

A MUDANÇA
O Artigo 2.° desse decreto-lei, que La

Rocque classifica como um verdadeiro pre-
sente de "Papal Noel", permite que as em-
presas que atuam nos ramos de negócios já
citados, em 120 dias, regularizem as quantl-
dades e os valores que compõem os seus es-
toques provenientes das substancias minerais
ou produtos acabados. Essas pessoas puridlcas
ficam sujeitas, unicamente, ao pagamento
do Imposto de Renda de 2% sobre os valores
acrescidos para a regularização dos estoques.
O pagamento do imposto será efetuado em 10
parcelas.

Antes da vigência desse decreto, a prá-'tica da sonegação de impostos, realizada
através da alteração dos estoques para efeito
da declaração do Imposto de Renda implicar

. va, se descoberta, no pagamento do imposto
de 30%, mais a multa de 150% sobre esse lm-
posto, outros gravaimes,' além das penalidades
cabíveis no âmbito do Direito Penal.
A SONEGAÇÃO •

La Rocque afirmou que uma das sone-
gações mais em uso entre os empresários bra-
sileiro se constitui na redução do valor dos
estoques — que implica diretamente na re-
dução dos lucros apresentados na declaração
do Imposto de Renda. Esse mecanismo é cha-
mado de criação de reservas ocultas. Quando
o Governo descobre isto, a empresa e seus
acionistas são sujeitos a várias penalidades,
menos os que lidam com metais e pedras pre-
ciosas e semipreciosàs, Isto é, por 12Ò dias, e
desde que o Decreto-Lei n.° 4 729 entrou em
vigor. '

"Üfe* ^Sll JÊÈX SL fcfc
JMH%>:; :" ¦ ''¦¦im. ' xrWÊK ^.wB3i&a»'mPW^' :¦¦¦'-. '¦¦'¦^MW'$Mm^Um\m\\\mm%j^ml

im\j k ' ¦£S_\ümm3-¦ ÍÊm XmmW» B M%9 JvÊl a

B..M ^TB BB
BkBkmmB WÊB

Cerimônia de lançamento do Bragança

VEROLME LANÇA PETROLEIRO
BRAGANÇA, DE 116.500 tpb

O maior petroleiro construído em esta-
leiros nacionais, o Bragança, de 116.500 tpb,
foi lançado ao mar ontem, nos estaleiros
da Verolme do Brasil, em Jacuacanga, Angra
dos Reis, em cerimônia presidida pelo Vice-"
Presidente da República, General Adalberto
Pereira dos Santos.

A solenidade, que teve por madrinha a
Sra. Lúcia Akico Ueki, esposa do Ministro
das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, também
presente, foi assistida pelo Ministro Dirceu
Nogueira, dos Transportes, o Almirante
Faria Lima, Governador do novo Estado
do Rio de janeiro, o Superintendente da
SUNAMAM; Comandante Manoel Abud,
o Presidente da Petrobrás, General Araken
de Oliveira e diretores da Companhia Vale
do Rio Doce.

A Verolme foi representada pelos seus
Diretores, Sr. Álpjionsus de Smit, Almiran-
tes Aiy Biólchini, Arnaldo Ferreira dos
Santos, e Sr. Augusto Lefreve.

CARACTERÍSTICAS
Primeiro de uma série de três navios

de iguais características que a Verolme está
construindo para a Petrobrás, com assistên-
cia financeira da SUNAMAM, o Bragança
possui 270 metros de comprimento (o equi-
valente a três campos de futebol) e sua
capacidade de carga corresponde ao peso
de 120 mil automóveis de pequeno porte.
TECNOLOGIA

Construído com um alto índice de
refinamento tecnológico, o Bragança vai
dispor de um equipamento de navegação
em que se incluem dois conjuntos de radar,
um sistema de navegação por satélite, do
tipo Autonave-350, e piloto automático.

Possuirá, também, um sistema de auto-
mação, com controles centralizados para a
praça de máquinas não tripulada e con-
trole automático para o passadiço e velo-
cidades de hélices e manobras de inversão
de marcha.

DL1351/74
Ani$tia Fiscal
Temos uni setor especializado no atendimento á V Sas

BANCO BRASCAN? DE INVESTIMENTO S.A.
0 Banco qua deve ssr consuUndo

Rio de Janeiro: Rua da Candelária,'60 - 6o. and-Tol.: 223-1627.

f___\ molhai* chAmic* o* ammònmi.i. 9£M

Uflodovla 
BR 316, km 12 - Belém/Ananindeua iUf

Caixa Postal 1538- Belém - Pará 
Sa

m

iiã

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

Comunica o lançamento de 6.000.000 (seis milhões) dt ações preferen-ciais, nominativas, classe "C", da INCA — INDÚSTRIA CERÂMICA OA
AMAZÔNIA S/A, de Belém, Pará, pelo valor nominal de Cr$ 1,00 (Hum
cruzeiro) — GEMECRPO 322/73/106.

Participam do lançamento:

PORTO ALEGRE — (liderança nacional)

**V_\ Adúlclo Floriano Corretora do Valorai ltda.
ISIS Coloria Chovo, loia 4 — Fanot: 24.6300 o 25-5977

RIO OE JANEIRO

____ « A V l l IO SI.
tH orretores de Valorai • Cambie

m—4 Rua da AIIAndega. 45/49 — Fon.s: 221 5202 o 2216602

!

SAO PAULO

£4 -Didribuldoro do Titulai o Valorai Mobiliário, lido.
Ruo Xavier do Toledo, 114—8." ondor — Fonoi: 36.3691 o 35-931»

CURITIBA

XHG Corrolora do Câmbio • Valorai ltda.
Ruo 15 do Novembro, 297— I.» ondor — Fone: 23-3346

"O registro no Banco Central significa que se encontram em poder do Banco • que devam en*
contrer-se. também, em poder da instituição patrocinadora, bem como da instituição ven-
dedora. os documentos e informações necessária» à avaliação, pelo investidor, do risco do in-
vestimenta"

t_____\\\
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Milagre? Macete?
Nada disso.
Bastava que você pegasse uma nota de cem

e fosse depositando, todo mês, em Caderneta
de Poupança.

E tudo porque, graças aos juros ou
dividendos, mais correção monetária, esses seus
cem cruzeiros iriam engordando, crescendo/
multiplicando. Com garantia do Governo,
através dos Tesouros e do BNH.

Se você tivesse começado a depositá-los.
nos últimos seis anos, por exemplo, sabe quanto
teria hoje?
Sete mil e duzentos?:

Nada disso.*
Dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis
cruzeiros e noventa e dois centavos.
Com a vantagem adicional de você poder retirar
quando e quanto quiser.

Mas, águas passadas não movem moinhos.
Recupere o tempo perdido.

Deixe seu dinheiro crescer e aparecer em
Caderneta de Poupança.

Um futuro mais trqnquilo para você.
Procure a sua agencia da
Caderneta de Poupança.

«V

Aqui
Caderneta Sl
de Poupança
- onde seu dinheiro cresce e aparece.
«Í r

Letras Imobiliárias Haspa: a melhor maneira de tirar dinheiro
do bolsa do governo para colocar no seu. ÉÈ

P.S. - Você só tem até o dia 31 de dezembro para fazer seu imposto de renda virar lucro.
Procure seu corretor habitual ou a Casval - Rua da Quitanda, 19 - 6.° andar.-Tels.: 224-8346 - 231-9490/99 Aplique em Letras Imobiliárias HASPA

r esse nome dá dinheiro

¦Wt*mWÍ<i^wta\y)i8!fâ!R^^
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Informe Econômico
Afinal, o
equilíbrio

BALANÇA COMERCIAL
BRASILEIRA-JwlNo*
em milhões de dólares

T.

IMPORTAÇÃO

^-r>
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O déficit de novembro foi mínimo

O resultado recorde áas exportações,
brasileiras no mês de novembro — 893
milhões de dólares (CrS 6 bilhões 541 mi-
lhões) — cotejado com o total relativa-
mente reduzido das importações no mes-
mo mês — 897 milhões de dólares (Cr$
6 bilhões 571 milhões) — resultou no me-
nor déficit mensal da balança comercial
desde o inicio do ano — 4 milhões de dó-
lares (CrS 29 milhões) — permitindo pre-
ver, segundo técnicos em comércio exte-
rior, o início de tuna tendência para o
equilíbrio.

Comparado ao áeficit méáio entre
janeiro e outubro — 429 milhões áe áó-
lares (Cr$ 3 bilhões 142 milhões) — o
pequeno saldo negativo observado em no-
vembro indica, áe acoráo com as mesmas
fontes, que está se revertendo a inclina-
ção deficitária da balança' comercial,
graças principalmente ao crescimento
das exportações de proãutós alimentícios
e aos primeiros efeitos áas meáiãas áe
contenção das importações adotadas pelo
Governo.

Em janeiro-novembro, segundo da-
dos áa Cacex, revelaãos ontem, as ex-
portações totalizaram 6 bilhões 878 mi-
lhões de dólares (Cr$ 50 bilhões 381 mi-
lhões), contra 5 bilhões 557 milhões de
dólares (CrS 40 bilhões 705 milhões) no
mesmo período do ano anterior, com um
crescimento de 24%. Esse percentual vem
se elevando áesãe agosto, quando ficou
em 14%, ãeviâo sobretudo à queda na
venda de produtos primários, que no pe-
ríodo janeiro-agosto diminuiu em 5%.

Nos últimos três meses as exporta-
ções de produtos primários recuperaram-
se e puderam atingir crescimento áe 10%
no períoáo janeiro-novembro, totalizando
4 bilhões 80 milhões de dólares (CrS 29
bilhões 886 milhões). O progresso foi de-
vido principalmente a uma certa retoma-
da nas vendas áe café '— 

que aináa assim
diminuíram 36% em relação a janeiro-
novembro de 1973 — e à aceleração na
exportação áe açúcar, produto beneficia-
do pelo aumento vertical das cotações no
mês de novembro. Este item atingiu 1 bi-
Ihão 38 milhões de dólares (CrS 7 bilhões
603 milhões) nos primeiros 11 meses dé
1974 (considerando os tipos demerara,
cristal e refinado), ultrapassando com
ampla margem o café verde e solúvel, que
somados totalizaram 783 milhões de dó-
lares (CrS 5 bilhões 735 milhões).

As exportações de. produtos'indus-
trializaãos — manufaturaáos e semimxt-
nufaturados — continuam mantendo ai-
to ritmo de crescimento, embora menor
do que no primeiro semestre. Em janeiro-
junho, o aumento era de 63% em rela-
ção ao mesmo perioão ão ano passado, e
em janeiro-novembro áe 53%. O total
exportado nos últimos 11 meses atingiu
2 bilhões 627 milhões de dólares (Cr$ 19
bilhões 243 milhões).

Também em termos áe volume, a ex-
portação de produtos industrializados es-
tá em queda, inclusive em relação ao ano
passado. Em janeiro-novembro o Brasil
vendeu 3 milhões 913 mil toneladas, con-
tra 5 milhões 339 mil toneladas no mesmo
períoáo de 1973.

A explicação dos técnicos para o de-
clinio está em primeiro lugar na reces-
são áo mercado internacional, que limita
o crescimento do valor exportado, e em
segundo lugar nas necessidaáes áo mer-
caáo interno por produtos siderúrgicos e
óleo combustível, cujo volume exportado
diminuiu consideravelmente em 1974, pe-
sando muito no cômputo geral dos pro-
dutos industrializados.

Déficit limitado

Quanto às importações, o total íob
de janeiro-novembro, ,segunáo cálculos
preliminares áo Ministério áa Fazenda,
ficou em 11 bilhões 174 milhões de âóla-
res (Cr$ 81 bilhões 849 milhões), contra
5 bilhões 366 milhões áe áólares (CrS 39
bilhões 306 milhões) no mesmo período
de 1973, revelando crescimento de 108%.

O áeficit da balança comercial até
novembro ficou em 4 bilhões 296 milhões
de dólares (CrS 31 bilhões 468 milhões),
total que, segunáo os técnicos, não de-
verá aumentar no mês de dezembro. Se-
gundo suas estimativas, as importações
do ano ficarão em torno de 12 bilhões de
dólares, e as exportações chegarão a 7,8
ou 7,9 bilhões de dólares.

Sofinal: tão brasileira
amo a Casa da Moeda,
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Para você, que dá valor ao que é nosso,
existe a Sofinal.

Reunindo uma grande equipe de espe-
cialistas no Mercado de Capitais, a Sofinal
é uma certeza de tranqüilidade para seus
investimentos.

Letras de Câmbio com renda fixa ou
renda mensal, Fundo 157, financiamento à
indústria e ao comércio...

Dê valor ao que é seu: aplique com a
Sofinal.

O Sofinal
SOCIEDADE FINANCEIRA NACIONAL S/A.

RIO - Av. Almirante Barroso, 81 -12.° andar
Tels.: 224-3724-224-0961
SÃO PAULO - Rua Formosa, 367-22.° andar
Tels.: 36-9725 - 34-1476 - 36-0699

^

Banco Safra de Investimentos S. A.
Comunica

reinicio de captação de incentivos fiscais

Art. 34/18 - Sudene

para

¦ ;."¦¦' 
¦ ' 

. m Safron-leijin S.A.
INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE FIBRAS

Atendimento nos seguintes endereços
ou nas corretoras de sua preferência.

Av. Rio Branco, 80
Av. Erasmo Braga, 277
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Empresários acham que juro
mais baixo para habitação
não afeta sua rentabilidade

Os empresários de crédito imobiliário eonside-
ram que as mudanças no Sistema Financeiro da
Habitação que serão anunciadas quinta-feira pelo
Presidente Geisel, no sentido de reduzir os juros dos
financiamentos da casa própria para todos os mu-
tuários, não afetarão a rentabilidade das empresas
do setor, já que para tal o BNH lhes concederá re-
passes a taxas reduzidas.

A opinião foi manifestada pelo diretor-superin-
tendente da Delfin Rio — Crédito Imobiliário S/A,
Ronald Guimarães Levinson, e pelo diretor-prési-
dente da Grande Rio — Crédito Imobiliário S/A.,
Marcos Tamoyo. Os empresários contestam, no en-
tanto, as críticas que são dirigidas ao setor quantoà exigência de taxas de abertura de crédito acima
dos limites fixados pelo BNH.

Sem iiT.-^iiluri.lu.lcs
Explicam que não h á

qualquer irregularidade na
cobrança de taxas livres
nos financiamentos de alto
valor, já que tal politica é
estabelecida pelo p r ó p r 1 o
BNH e obedece a uma tabe-
la em função do prazo e do
valor do empréstimo.

E' justamente a cobrança
de altas taxas de juros c
abertura de crédito nos' fi-
nanciamentos das faixas
mais elevadas que permite
os mutuários de baixa ren-
da pagar juros menores, os-
cilando as taxas de juros de
1 a 10% ao ano em pro-
porção inversa ao montante
do crédito. O que na verda-
de se constitui num subsí-
dio interno do sistema.

O que o BNH pretende
modificar, entre outras coi-
sas, é a cobrança da taxa
de abertura de crédito ao

comprador da casa própria.
O limite máximo será igual
a 15 Unidades Padrão de
Capital (UPCi. correspon-
dendo a Cr$ 1 mil e 528,50.
Para cada prestação seria
ccbracla uma taxa de 0,25
UPC (Cr$ 25,48 atualmen-
te).

Esta cobra nç a variaria
em função do financiamen-
to e de seu prazo, sendo
pensamento do BNH redu-
zi-la para os mutuários das
faixas das Cohabs e coope-
rativas. Os empresários ar-
gumentam que o custo ope-
racional do levantamento
cadastral é idêntico, tanto
para os compradores de
imóveis de 2 250 UPC (CrS
230 mil) limite máximo co-
mo para mil UPC (Cr$ 101
mil e 900) ou valores infe-
riores.

Inadimplência
Um ponto levantado pelos

e m p r e sários imobiliários
merece ser analisado. Tra-
ta-se do fato de que justa-
mente nas faixas de menor
renda, onde os juros são
menores, ocorre o maior ni-
vel de inadimplência. A
concentração dos financia-
mentos para estas faixas
poderia afetar os agentes
•do sistema. O BNH, ao que
parece, está preparado para
bancar tal risco.

A sugestão do empresário
Marcos Tamoyo é no senti-
do de que os mutuários das
faixas I, II e III do Sistema
Financeiro da Habitação te-
nham suas contas do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço bloqueadas para pa-
gamento dos atrases de
suas prestações.

Lembra o Sr. Marcos Ta-
moyio que a inadimplência
para estas famílias, n a
maioria das vezes, é a so-
lução para seus problemas
financeiros. Mesmo compro-
metendo apenas 25 ou 20%
da renda familiar na amor-
tização da casa própria,
quando o 'custo de vida,
p r i n c i p almente alimen-
tação, começa a subir o
atraso no pagamento da
amortização do imóvel é a
primeira atitude do mutua-
rio.

Ele reconhece, porém, que
os benefícios concedidos pe-

lo Decr&to-Lei 1 358 aos mu-
tuários de baixa renda po-
derão atenuar tal problema.
Pelo Decreto, os mutuários
poderão abater 10% do va-
lor das prestações pagas em
1974 do Imposto de Renda
devido, até um limite máxi-
mo de CrS 3 mil e minimo
de, CrS 240. Para os mutua-
rios que pagam até CrS 500
mensais isto representará
uni amortecimento substan-
ciai no aumento de 32%
previsto para as prestações
do Sistema Financeiro da
Habitação, a partir de 1? de
julho do próximo ano.

A dificuldade apontada
pelos empresários para a
maior participação da ini-
ciativa privada nos finan-
ciamentos habitacionais de
baixo custo financeiro está
nas altas taxas de captação
de seus re curses. O custo
médio da captação em ca-
dernetas de poupança e le-
trás imobiliárias é estimado
em torno de 8% ao ano,
embora os juros pagos aos
aplicadores sejam de 6% aoi
ano.

O acréscimo é devido à
manipulação das contas dos
clientes, aos altos salários
dos executivos das empre-
sas 'de crédito imobiliário,
uma atividade cada dia
mais especializada, e às ins-
talações das agências.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Q Companhia Estadual
de Gás - CEG-GB

AVISO AOS SRS. CONSUMIDORES
FESTA DE NATAL DOS EMPREGADOS

DIA 18.12.74
Comunicamos aos Srs. Consumidores que

tendo em vista a realização da "FESTA DE NA-
TAL DOS EMPREGADOS", o expediente no dia
18.12.74 nesta Companhia, encerrar-se-á às
12-00 horas.

^ GRUPO UNIÃO DE BANCOS

Em cumprimento às determinações das Cir ciliares números 197 e 173,
do Banco Central do Brasil, comunicamos as taxas máximas nas
operações efetuadas pelas «mpresas abaixo:

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
C.G.C. N.° 33.700,394

Financiamentos à produção de bens e serviços e a sua comercia-
lização:

por prazo superior a 60 dias  }.''°;ao m_s
por prazo até 60 dias  '¦¦?¦<; ao m?s.
empréstimos particulares (pessoas físicas)  ^.J'»ao mes

Resolução 130:1.3% ao mês + 0.5% de comissão de abertura

BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
_._,C.N.>00. 00.512

Operações de financiamento... 33.ó ao ano
mais Imposto sobre Operações Financeiras.

CREDIBRAS FINANCEIRA DO BRASIL S.A.
C.G.C. N." 33.058,660

Crédito ao consumidor ou usuário final, multiplicadores máximos,
computado o Imposto sobre Operações Financeiras:

_ - Financiamento a usuário de bens para aquisição d» automóveis:
(Okm)

Prazos/meses pator 
'•

24 57.81

2 - Financiamento a usuários de bens para .aquisição de automóveis
usados, caminhões; bens eni geral s • Usuários de Serviços.

Prazos/moses v*M -.
24 69,70 '-

(
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Serviço Financeiro
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RESERVAS BANCÁRIAS
COTAÇÕES MÉDIAS DlARIAS NO
MERCADO MONETÁRIO
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Taxas cie Letras
caem 4 pontos no
leilão de ontem

As taxas de compra de Letras do
Tesouro Nacional, leiloadas ontem,
pelo Banco Central, apresentaram
uma ligeira queda de quatro e dois
pontos na média, para os papéis de
91 e 182 dias de prazo respectivamen-
te, em relação ao leilão da semana
anterior. As Letras num total de CrS
900 milhões (450 milhões para cada
tipo), serão emitidas amanhã, contra
o resgate de outras no valor de CrS
350 milhões, retirando recursos do sis-
tema no valor de CrS .550 milhões.

Os resultados do leilão de ontem,
segundo disseram os analistas, evi-
dehciath um certo equilíbrio no mer-
cado, com as taxas de desconto em
nivel descendente. Os reflexos são pro-
venientes do maior número de papéis
emitidos e o interesse das instituições
financeiras por esse tipo com a expec-
tativa da redução das taxas de jurosno início de 75.

As taxas aceitas pelo Banco Cen-
trai, indicam que a liquidez no mer-
cado está normalizada, apesar de cer-
tos apertos de dinheiro como ocorreu
ontem, pela emissão das ORTSP, re-
tirando do sistema CrS 350 milhões.

A seguir o resultado do leilão de
ontem, segundo a Gerência da Divida
Pública do Banco Central (Gedip).

Dala
Ontem
10/12

letras de 91 dias de praio:
Máx.
17,24
17,27

Méd.
17,22
17,26

letras de 182 dias de prazo:
Data
Ontem
10/12

Máx.
17,30
17,34

Méd.
17,29
17,31

Min.
17,20
17,21

Min.
17,25
17,27

Aplicação de
recursos

Estai tão » principais alternativas para aplí-
cações «m títulos, além dai Bolsai da Valorai • da
amissão da novos papais.

? Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do Tesouro Na-

cional, apresentou-se ontem bastante pressionado •
procurado dc papéis na parte da manhã. As taxas
de desconto giraram entre 17,15% e 17,20% de
desconto ao ano, para os papéis de fevereiro e ju-
nho respectivamente. Após o meio-dia o mercado
apresentou-se ligeiramente vendedor e as taxas fi*
caram entre 17,20% e 17,22% ao ano, para os mes-
mos papeis. De um modo geral o mercado sofreu
ontem violenta pressão de dinheiro e as taxas do
financiamento por um dia abriram a 1,60% ao mês,
subindo rapidamente a 2,10%. Na parte da tarde
o Banco Contrai atuou, através dos daalers. equi-
librando o sistema, com as taxas de financiamento
fechando na f3ixa de 2,15% ao mês.

O sistema voltou a ser pressionado ontem pela
falta de dinheiro apesar do bom volume de neqó-
cios apresentado. Segundo dados fornecidos pela
ANDIMA o volume de operações em Letras do Te-
souro chegou a Cr$ 5 bilhões 781 milhões, com des-
taque paia o setor bancário e o Banco Central em
especial, comprando titulos e injetando recursos no
sistema. Uma das causas da pressão de ontem foi
devida a emissão dc Ogrigações Rcaiustvcís do Te-
souro do Estado de São Paulo no valor de CrS 350
milhões, retirando essa quantia do sistema, acres-
c cio do recolhimento dos Impostos Federais que
também foi bastante elevado.

A seguir as taxas médias anuais de desconto
dos principais vencimentos.

Vencimento Compra

Lelri

18/12
21/12
25/12
01/01
08/01
15/01
24/01
04/12
tributávtli
18/12
25/12
01/01
03/01
15/01
22/01
29/01
05/02
12/02
19/02
26/02
05/03
12/03

10,00
12,06
12,16
12,21
12,40
12,54
12.62
12,70

14,50
16,74
16.77
17,10
17,12
17,13
17,13
17,15
17,05
17,16
17,17
17,19
17,19

? Mercado a termo
Os negócios a termo estiveram com boa mo-

vimentação ontem, e o volume negociado bem su-
perlor ao de sexta-feira, acompanhando o volume
global da Bolsa com uma participação dc 15,05%.
Os principais destaques -foram novamente Petrobrás,
que sozinha englobou os cinco primeiros negócios
efetuados: Petrobrás PP a 60 dias com 274 mil ti-
tulos negociados. Petrobrás Novas PP a 60 dias com
156 mil. Petrobrás Nova PP a 90 dias, com 117 mil.
Petrobrás PP a 30 dias com 100 mil. Petrobrás PP
a 90 dias com 90 mil titulos transacionados.

Foram os seguintes, cm resumo por papéis e
prazos de vencimento, os negócios realizados on-
tem no Rio:
Titulos - Dias Máx. Min. Méd.

6 85 6,85 6,85 50 000

3,69 40 000
3,53 85 000
3,42 100 000
0,99 100 000

2,40 16 000

1,22 70 000
2,48 100 000
2,80 35 000
2,91 134 000
3,03 157 000
5,48 274 000
5,66 90 000
5,34 100 000
5,73 30 000

I
O mercado ãe reservas com ope-
rações bancárias através de che-
quês do Banco do Brasil (Che-
quês BB), apresentou-se ontem
com predomínio da procura de
dinheiro. Tal comportamento íoi
devido à grande soma de recolhi-
mentos ãe Impostos Federais, re-
fletináo nas taxas âo cheque BB,
que abriram na faixa de 21,60%
ao ano, subindo em seguida para24%. Após as 12h, eom inter fe-
rência da Gedip, comprando ti-
tulos através ãe cheques ão Banco
Central, e injetando recursos, o
sistema voltou a normalizar-se e
as taxas caíram para 14,40% ao
ano. O movimento global de che-
quês, segundo ãaãos da Anãima
somou CrS 649 milhões. No grá-
fico acima, as médias mensais ê

diárias, até ontem

Preço do dinheiro
A seguir o custo do dinheiro a curtíssimo prazo,

no mercado financeiro.

!3 Financiamentos
Foram as seguintes ai taxas médias de finan-

ciamento, a curtíssimo prazo, entra instituições com
posições nos seguintes papéis:

Titulo Um dia Dois dia»
°'o %

LTN 2.10 5,00
ORTN 2,20 2,10
ORT/MG - BA - RGS 2,20 2,12
Letra de cambio e CDB 2,40 2,30
Eletrobrás 2,40 2,30

Financiamento
externo

P Mercado europeu
lausanne (Especial para o JB) — Cotações de

fechamento das moedas no mercado europeu, en-
tem:

Venda.
4,75

10,84
11,24
11,41
11,60
11,68
11,70
11,72

11,75
15,72
15,88
16,62
16,63
16,67
16,67
16,72
16,85
16,96
16,96
17,00
17,00

Total
(em mil)

B. Brasil PP
c/dir. 60

B. Brasil PP
ex/dir.- 90 3,73 3,73 3,73 40000b Rr-~ ' PP' 
ex/dir. 120 3,76 3,76 3,76 18 000

R Br ¦' I PP'ex/dir. 180 
4,08 4,08 4,08 20 000

B. Bra.vl PP"ex/dir. 60 3,70 3,69
Mineira OP 120 3,54 3,48
Mineira OP 60 3,43 .3,42
Cemig PP 180 0,99 0,99
Souza Cruz
OP 120 2.40 2,40

Docas Santos
OP ex/b.
div. 160 1,22 1,21

Fertisul PP 90 2,48 2,47 .
Petrobrás ON 60 2,30 '• 2,80
Poltobrás ON 90 3,01 2,90
Petrobrás ON 120 3,06 2,98
Petrobrás PP 60 5,65 5,42
Petrobrás PP 90 5 71 5,60 -
Petrobrás PP 30 5,34 5,33
Petrobrás PP 120 5,73 5,73
Petrobrás No-

vas PP
Petrobrás No-

.vas PP
Petrobrás No-

vas PP 180 5,80 5,80 5,80 40 000
Unipar PE 30 1,00 1,00 1,00 40 000
Vale Rio Do-

èe PP 60 3,27 3,27 3,27 80 000
A seguir as taxas médias brutas mensais para

contratos de financiamento de operações a termo
de CrS 100 mil pari o Rio o São Paulo:
Praio Ris Sie Paula

30 dias 2,15 2,20
i 60 cllos 2,27 2,30

90 dias 2,40 2,45
120 dias 2,75 2,80
150 dias . 2 60 2,65
180 dias 2,45 2,50

5,61 5,28 5,47 117 500

5,43 5,22 5,29 156 000

Dólares/Francos suíços:
2 6030 - 2 5980 flutuando

Dólares/Marcos:
Í4540 - 2 4520 flutuando

Dólares/L. esterlinas:

2 3290 - 2 3300

Taxas indicativas para operações de swap;

Dólares/F, suíços:

1 mês
3 meses
3 meses
6 meses

ano

Dólares/Marcoit

.1 mês
meses
meses

6 meses
I ano

38 468
38 498
38 543
38 632
38 872

40 849
40 908
40 966
41 169
31 382

0 23
0,85
0,85
O.RR
1,06

1,95
1,83
>,79
1,87
1,44

d Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de Londres, ns

mercado do eurodólar, fechou, ontem, para o período
de seis meses, em 10 5/16%. Em dólares, francos
suíços e marcos foi o seguinte o teu comportamento!

Dólares:
(%i t%)

Sete dias
mês
meses
meses
meses

1 ano

Francos suíços:

mês
mesee
meses
meses
ano

Marcos:

mes
meses
meses
meses
ano

10 1/2 10 3/4
10 3/16 10 5/16
10 3/16 10 5/16
10 3/16 10 5/16
10 3/16 10 5/16

3/4 7/8

(%) (%)
10 -/- 10 1/4

5,8 7/8
3/8 5/8
3/8 5/a
5/8 7/8

(%) (%)
1/4 1/2
3/8 5/8
3/8 5/8
3/8 •¦ 5/8
3/8 5/8

Câmbio
D Taxas de câmbio

A Gerencia dc Operações de Cambio do Banco
Central (Gecan) afixou, ontem, apenas a colação
da_ moeda norte-americana. O dólar foi negociado
a Cr$ '7,285 

para compra e CrS 7,325 para vend».
Nas operações com' bancos sua cotação foi de CrJ
7,294 para repasse • Cr$ 7,318 para cobertura.

O sistema bancário no Brasil tem afixado as
taxas das demais moedas no momento da operação.
As taxas médias tomam por base as cotações da
fechamenlo no mercado de Nova Iorque fornecidas
pela A.P.

Alemanha Ocidental
Austrália
Áustria
8élglca.
Grã-Bretanha
90 Dias a Termo
Canadá
Dinamarca
França
Holanda
Hong-Kong
Itália
Japão
México
Noruega
Filipinas
Portugal
África do Sul
Espanha
Suíça
Venezuela

Ontem

0,4100
1,3200
0,0555
0,027200
2,3305
2,2955
1,0150
0,1715
0,2210
0,3950
0,1950
0,001925
0,003340
0,0801
0,1860
0,1440
0,0410
1,4400
0,0178
0,3860
0,2350

Cr?

3,0033 .
9.6690
0,4065
0,1992

17,0709
16,7926
7,4349
1,2562
1,6188
2,8934
1,4540
0,0141
0,0245
0,5867
1,4357
1,0548
0,3003

10,5480
0,1304
2,8275
1,7214

6a.-Falra

0,4080 
"

1,3200
0,0555

. 0,027100
2,3150 -
2;2740
1,0150
0.2562
0 2210
0,3950 •
0,1985
0,001525
0,003340
0,0801
0,1860
0,1440
0,0410
1,4400
0,0119
0,3825
0,2350

? Interbancário
O mercado interbancário de cambio para con-

tratos prontos apresentou-se, ontem, procurado e
com movimento normal. Os negócios foram reali-
zados com taxas entre CrS 7,316 e Cr$ 7,321, par*telegramas e cheques.

O bancário futurç esteve bastante fraco e maii
procurado, operando à taxa dc CrS 7,325 mais 1,45%
ató 1,55% de |uros ao mês, para contratos entre 30 e
60 dias de prezo.

P Ouro
Londres (AP-JB) — Eis os preços do ouro cm

dólares a onça onlemi

183,00
186,17
183,71
185,00

. 179,79
5.793,00 por quilo

Londres
Peris
Frencfurt
Zurique
Hong-Kong
Beirute

Geisel convoca reunião do CDE
para aprovar o Plano da Carne

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Geisel convocará
uma reunião extraordinária do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDE) ainda esta
semana para aprovar as dire-
trizes básicas da política da pe-cuária, no qual se inclui o pia-no da carne, informou ontem o
Ministro da Agricultura, Alys-
son Paulinelli.

Embora se negasse a adi-
antar alguns pontos da políti-ca da pecuária, o Ministro Pau-
linelli prometeu novidades im-
portantes na área de estocagem
e de preços e reafirmou que a
formação de estoques para a

Pecuaristas
querem setor
sem controle

São Paulo (Sucursal) — A
Cooperativa de Abastecimento de
Carnes do Estado de São Paulo en-
caminhará esta semana um do-
cumento aos Ministros da Fazenda
e Agricultura onde frisa que a úni-
ca forma de normalizar o abasteci-
mento de carne no pais é a libera-
ção de comercialização. Segundo a
Coocar, atualmente os grandes
intermediários retêm uma grande
safra de novilhos, destinados ao
mercado externo e vêm forçando os
preços do mercado interno numa
tentativa de se livrarem do gadosem terem prejuízos".

Com o preço de arroba fixado
em Cr$ 110,00 desde março de 1974,
o noviiho de corte sofreu uma ele-
vação de 150% em sua cotação nós
últimos tempos, "náo havendo no
entanto melhoria de rebanho, não
recebendo o gado nenhuma ração
especial e sendo o mesmo processo
de recria e engorda". Ontem os aba-
tes foram reiniciados em Araçatuba,
Barretes e São Paulo, sendo que os
preços da carne continuaram nor-
mais na Capital, obedecendo ao ta-
belamente da Sunab.
NOVA SAFRA

Porto Alegre (Sucursal) — O
presidente do Instituto Sul-Rio-
grandense de Carnes, Alberto Se-
vero, estimou ontem em 250 mil to-
neladas o volume da nova safra de
carne bovina, cujos abates já ini-
ciaram em algumas cooperativas
gaúchas. Informou que existe nó
Estado uma disponibilidade de 1
milhão 200 mil reses.

Os pecuaristas gaúchos estão
aguardando a divulgação do Plano
Nacional para a Pecuária de Cor-
te e de Leite, prometida para esta
semana, e alegam que os bovinos
prontas para serem abatidos, "não
podem ser postos nas prateleiras."
Os produtores querem um preço de
sustentação para a nova safra, que
deveria ter entrado em vigor on-
tem, e afirmam que estão receben-
do um preço insustentável — Cr$
2,30 — pelo quilo vivo.
ABATES

Belo Horizonte (Sucursal) —
O presidente do Frigorífico Minas
Gerais (Frimisa) Plauto Soares do
Couto, disse ontem que apesar de
terminado o plano de entressafra,
a empresa continuará abastecen-
do o mercado desta Capital com
carne congelada pois seus estoques
deverão durar até 10 de janeiro.

entressafra dc 1975 será inicia-
da a l.o de janeiro.
DOIS TIPOS MISTERIOSOS

O Ministro da Agricultura
disse à imprensa que dois tipos
de estocagem serão feitos —
um estático e outro dinâmico— embora mais não quisesseexplicar sobre o assunto. "Só
depois que o Presidente apro-
var", disse ele, afirmando quede qualquer forma o Governo
começaria a comprar carne pa-ra a entressafra em janeiro. Al-
guns técnicos do Ministério da
Agricultura, no entanto, deíen-
dem que essa estocagem come-

ce mais tarde para evitar pro-blemas de qualidade da carne
e para esperar uma maior nor-
malização do mercado.

Extra-oficialmente soube-
se que um dos motivos pelos
quais a política da pecuária não
chegou a ser aprovada na úl-
tima reunião do CDE, na quar-ta-felra passada, foi a questãodo preço. O Ministro da Agri-
cultura estaria defendendo aliberação total, enquanto o da
Fazenda estaria preferindo um
novo acordo de cavalheiros pa-ra evitar altas excessivas de
preços da carne pesando no ín-
dice do custo de vida de 1975.

Mercado volta a operar
sem medidas restritivas

Todas as restrições quanto à
comercialização e abates de carne
fresca foram postas de lado, a par-tir de ontem, quando terminou o
prazo de validade do esquema de-
terminado pelo Governo para ga-rantir o abastecimento do produtoa população durante o período da
entressafra.

Isso não significa, entretanto,
que o produto possa ser encontrado
com facilidade, e aos preços estipu-
lados pelo acordo de cavalheiros
firmado entre o Governo, os pecua-ristas, os frigoríficos e o comércio
varejista.

DIFICULDADES MANTIDAS

Os pecuaristas continuam se
recusando a entregar o produto porCrS 110,00 a arroba. Alegam quedesde que esse preço foi estipulado,
houve uma inflação de 30%. Por-
tanto, nada mais justo — afirmam— que um reajuste nos preços da
carne. Os dirigentes dos frigoríficos
(praticamente todos são também
pecuaristas) têm então um grande
argumento para explicar porquenão podem entregar o produto a
Cr$ 9,50 o quilo de traseiro (carne
de primeira) e CrS 5,20 o quilo de
dianteiro (carne de segunda).

Os supermercados, então, não
compraram a carne fresca nos pe-
riodos em que a sua comercializa-
ção era permitida, pois se recusa-
vam a pagar "por fora da fatura".
Isso porque eles não podiam, a
exemplo dos açougues, transferir
esse custo à população, uma vez
que estavam presos a compromissos
assumidos com o Governo, e essa
prática implicaria o corte de crédi-
to oficial — como chegou a acon-
tecer com alguns frigoríficos e dis-
tribuidores.

A expectativa do Governo é
de que, com o inicio do período dasafra, haja uma superoferta do
produto no mercado interno (que
sem dúvida será favorecido pelaconjuntura internacional que ell-
mina as possibilidades de exporta-
ção). Com essa abundância espe-
rada de carne, a tendência dos pre-
ços é de declínio, quando poderiam
até mesmo atingir niveis inferiores
aos estabelecidos pelo "acordo de
cavalheiros" de março último.

Nesse caso, diz o superinten-
dente da Sunab, Rubem Noé Wil-
ke, o Governo entrará no mercado
comprando para formar o estoque
regulador para o próximo ano. Is-
so fará com que o preço suba, sen-
do mantido o preço de sustentação
de CrS 110,00 a arroba. Assim, es-
pera-se que todos fiquem conten-
tes, do produtor ao consumidor.

Há, atualmente, muita espe-
culaçao a respeito da decisão do
Conab (Conselho Nacional do
Abastecimento) sobre a política a
ser adotada para a carne — o Pia-
no da Carne. Enquanto a Assessoria
Econômica do Ministério da Fa-
zenda explicava que a carne de se-
gunda seria liberada, a própria
Sunab admitia um aumento de 2070
para o produto, e os frigoríficos e
produtores tinham as suas versões
e explicações.

A decisão final está com o
Conab. Até lá, o abastecimento não
deverá sofrer grandes modificações,
com os açougueiros passando a fa-
zer legalmente o que já vinham fa-
zendo (isto é, vender carne fres-
ca) e os supermercados trabalhan-
do com carne congelada, a única
que pode ser entregue aos preços
determinados pelo "acordo de ca-
valheiros."

E. do Rio pune preços majorados
Niterói (Sucursal) — Sete co-

mercia n tes de Nova Iguaçu foram
autuados ontem por majorarem o
preço da carne por fiscais da Dele-
gacia de Economia Popular do Es-
tado do Rio, durante blitz realizada
na Baixada Fluminense.

Quatro dos comerciantes são do
Distrito de Queimados — Wantuil
Rodrigues Lemos (Rua Dr. Pedro

Jorge, 71), Aldear Pires da Silva
(Rua Elói Teixeira, 430), Alcebíades
Marinho (Rua Vereador Marinho
Hemetcrio de Oliveira, S/N), e Wal-
dentar Pereira Monteiro (Rua Ir-
mãos Guinlc, 1157) — e os outros
três, da Posse — Alcino Dias de Sou-
za (Avenida Roberto Silveira, 681),
Luís Carlos Gomes (Estrada da
Amábia, 9) e Alcebíades Lourenço
(Rua Sargedo, 2).

Rio continua
consumindo
leite "C"

A população carioca con-
tinua consumindo o leite ti-
po "C" apesar da Portaria
da Sunab que determina o
reinicio das entregas do
produto com teor de 3% de
gordura. A s cooperativas
alegam que a demora nas
entregas do leite com 3%
de gordura é provocada pe-Ia impressão antecipada
das embalagens, cuja eliml-
nação pura e simples lmpli-
caria severos prejuízos parao setor.

Técnicos do Governo, en-tretanto, atribuem a relu-
tancia das cooperativas em
normalizar o abastecimento
à vantagem em destinar o
1% de gordura adicional á
produção de derivados, co-
mo os queijos, manteigas,
iogurtes etc, uma vnz queesses não são tabelados, e amargem dc lucro é mais es-
timulante.

As portarias
A história do abasteci-

mento dc leite na Gnanaba-
ra pode ser vista através
de três Portarias da Sunab
(n.'-'s 73, 78 e 100). A pri-melra, do dia 30 de agosto
de 1974, determinava o iní-
cio do abastecimento dc lei-
te in natura a 2%, com a
reidratação do leite em póimportado da França, Na
época, as cooperativas afir-
mavam que o déficit chega-
va a 400 mil litros diários
(o abastecimento cio Gran-
de Rio é de cerca de 1 mi-
lhãó e 300 mil litros diários)
e que essa seria a única so-
lução. Caso contrário, as
entregas dos derivados,
principalmente da mantei-
ga, estariam seriamente
ameaçadas, diziam eles.

A partir de então, o cario-
ca passou a ter à mesa um
leite sem o mesmo teor nu-
tritivo, mas com a conso-
lação de uma redução de
CrS 0,10 no preço do litro.
Conclui-se daí que o segun-
do maior beneficiado pelamedida, logo após as coope-
rativas (que intensificaram
a produção de iogurtes e si-
milares), foram os bares,
onde o preço do copo de lei-
te não foi alterado.

A Portaria Super n"? 100,
de 9 de dezembro de 1974,
revoga a decisão inicial,"considerando o início do
periodo de safra — e que a
oferta de leite In natura
apresenta uma situação de
equilíbrio em relação à de-
manda." Essa decisão, en-
tretanto, ainda não foi res-
peitada pelas cooperativas.
A Sunab nada pode fazer,
uma vez que os poderes de
fiscalização estão com a Di-
visão de Inspeção dos Pro-
dutos de Origem Animal, do
Ministério da Agricultura.

ARROZ

Fontes do setor de super-
mercados informaram quena Guanabara tem sido re-
duzida a compra de arroz
no atacado. Os motivos ale-
gados pelo setor é que os
distribuidores goianos têm-
se recusado a vender o pro-
duto — e quando o fazem,
condicionam a operação a
aquisição simultânea de
óleo vegetal, feijão e etc.

Mercadorias

Rio
Cota-ções dos principais produtos agri-

colas no mercado atacadista do Rio,
ontem, segundo dados fornecidos pelo
SIM A (Scviço de Informação de Mer-
cado Agrícola).

ARROZ (Sc. 60 Kg)
CrS CrS

Amarelão Extra Goiás 258,00 260,00
Amarelão Especial

Sra. Catarina 248,00 250,00
Agulha Especial do Sul 243,00 245,00
404 Especial do Sul 238,00 240,00
Blue-Rosc Especial Nominal
FEIJÃO (Sc. 60 Kg)

Cri Cr»
Preto Comuni 125,00 140,00
Preto polido 125,00 150,00
Uberabinha 188.00 190.00
FARINHA DE MANDIOCA (Sc. 50 Kg)
Fina 63,00 70,00
MIIHO (Sc. 60 Kg)

CrS Cr.
Amarelo Mesclado 58,00 59,00
BATATA (Sc. 60 Kg)

CrS Cr$
Lisa Especial 51,00 70,00
Comum Especial 40,00 45,00
CEBOLA (p/Kg)

CrS CrS
Ilha do RS 1,40 1.50
Pera Paulista 1,10 1,15
AlHO (Cx; 10 Kg)

Cr$ CrJ
Espanhol Roxo 90,00 95,00
BANHA

CrS Cr$
Cx. 30 Kg. 220,00 230,00
BOVINOS (p/Kg)

CrS
Traseiro 9,50
Dianteiro 5,20
MANTEIGA (Lata 10 Kg)

CrS
Com Sal 170,00
Sem Sal 180,00
OVOS (Cx. 30 Dz.) ' 

CrS
Extra 102,00
Grand» 96,00
Médio 90,00
AVES ABATIDAS (p/Kg)

CrS
Frango 6,80 7,00

São Paulo
Sio Paulo (Sucursal) — Arroz —

Tipos especiais. Mercado firme.
De grãos longos — AmarcÃ
lão dos Estados centrais Cr$ 255/
255,00. Amarelão Santa Catarina CrS
230/235,00. Blue Bclle do Sul CrS ...
235/240,00 e Amarelão do Sul CrS ...
235/240,00. EEA "405" do Sul CrS
232/235,00 e "404" do Sul Cri 225/

230,00 e de grãos curtos — Cateto do
Sul CrS 215/220,00 por saca de 60 qui-
los. Cotações inalteradas.

QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos es-
peciaís. Mercado firme. 3/4 de arroz
CrS 150/153,00 e Canjicão do Sul CrS
150/155,00, por saca de 60 quilos.
Colações inalteradas,

FEIJÃO (Safra das águas) — Tipos
especiais. Mercado firme para o Roxo,
calmo para o Preto e Bico de Ouro
e frouxo para os demais. Bico de Ou-
ro CrS 140/150,00, Carioquinha CrS
130/140,00. Chumbinho CrS 120/
130,00, Jalo Cr$ 140/150,00, Opaqui-
r.ho CrS 150/160,00, Prelo Cr$ 160/
(70,00. Rajado CrS 140/150,00. Rosi.
nha CrS 140/150,00. Roxão CrS 230/
240,00 e Roxinho CrS 200/205,00, por
saca de 60 quilos. Cotações inaltera-
das.

MILHO — Mercado firme. Amarelo
semiduro CrS 56,00/57,00 e Amarelão
mole CrS 55,00/56,00, por saca de 60
quilos. Colações inalteradas.

BATATA — Mercado* frouxo. Usa
especial CrS 60,00/70,00. Oe primei,ra CrS 35,00/45,00 e de segunda
CrS 10,00/20,00. Comum especial
CrS 40,00/50,00. De primeira CrS
20,00/30,00 c de segunda CrS 10/
15,00, por saca de 60 quilos. Cotações
inalterados.

CEBOLA — Mercado calmo.' Do Es-
tado, Pera CrS 40,00/45,00, por sa-
ca de 45 quilos. Do Rio Grande, Ilha
CrS 1,30/1,35 e de Santa Catarina
Pera Cr$ 1,10/1,20, por quilo. Cota-

ções inalteradas. «

BANHA — Mercado calmo — Caixa
con 30 pacotes de 1 quilo CrS 225/
235 00 e com 15 latas de 2 quilos CrS
235/240,00, por caixa. Cotações inal-
taradas.

AMENDOIM - Mercado calmo. Em
casca, especial CrS 62,00/65,00, por
saca de 25 quilos. Descascado, cala-
do CrS 4,20/4,30, por quilo. Cotações
inalteradas.

Recife
Recife (Sucursal) - Cotações dos prin-

clpais produlos agrícolas de Pornam-
buco no mercado atacadista desta Ca-
pitai, ontem, para sacas de 60 quilos,segundo informações da Ceasa e das
Casas Cíat:

Compra Venda
CrS CrS

Açúcar 72,00 79,00
Arroz 200,00 210,00

Feijão
Farinha de

mandioca

Cebola

138,00

70,00
(Min.)'

15,00
42,00

Belo Horizonte
Bela Horizonte (Sucursal) — Cota-

Ções e estoques (sacas de 60 kg) dai
principais produtos no mercado ataca*
dlsla desta Capital, segundo o Serv'ço
de Informação do Mercado Agrícola
da Secretaria de Agricultura e Cia.
de Armazéns e Silos de Minas Gerais:

Produto, Merc. Esl. Min. Mix,
ARROZ 321 203
Amarelão Extra

Fraco 250,00 270,00
Agulha do Sul

Estável 250,00 260.00

BATATA

Estável 60,00 70,00
FEIJÃO 102 321
Enxofre Jalo

Fraco 160,00 170,00
Preto Comum

Fraco 160,00 160,00
MILHO 2 150 000
Amarelo/Amarelinho

Estável 58,00 60,00

150,00 TRIGO - Dólares por bushel, 27,22
kg

75,00 DEZ. 4,55
(Mix.) 197S

MAR. 4,66
18,00 MAI. 4,65
48,00 JUl.. . 4,26

SET. 4,32
DEZ. 4,42

Algodão

MILHO
kg

DEZ.
1975
MAR.
MAI.
JUl.
SET.
DEZ.

1976
' 

MAR.

SOJA -
kg

1975

JAN.
MAR.
MAI.
JUl.
AGO.
SET.
NOV.

1976

JAN.

Dólares por bushel, 25,46

3,54

3,59
3,59
3,56
3,35
2,99

1/2

a termo do café estiveram em alta
ontem.

Pare» da demanda deveu-se às no-
ttcías de que a Venezuela e os países
produtores de café da America Central
haviam chagado a um acordo para re-
ter parte da sua produção para fir-
mar os preços, segundo declararam ot
corretores.

A demanda de grão verde pelos
torrefadores foi normal, segundo as
mesmas fontes.

CAFÍ "C" -. Em centavos da dotar
por libra/peso, 453 gr

.3,03 1/2

Dólares por bushel, 27,22

7.47
7,64
7,71
7,77
7,72
7,40
7,12

DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.

Vendas: 184.

59,40
60,25
60,80
61,30
62,30

Cacau
Nova Iorque (AP-JB) '- Fechamenlo

dos contratos a termo do cacau no
mercado de Nova Iorque, ontem:

Em centavos de dólar por libra/pesa,
453 gr

Sã» Paulo (Sucursal) — O mercado
do algodão manteve-se estável ontem
também, sem apresentar alteração nas
cotações dos 11 tipos produzidos e
beneficiados no Estado. O tipo 5, pau-
lista, continua com o preço do Cr$
100,00 a arroba.

Segundo a Carta Semanal do Algo-
dão, divulgada ontem pela Bolsa de
Mercadorias, na semana passada foram
negociadas 4 mil 312 toneladas no
disponível, representando Um pouco
mais em relação ao periodo anterior.
Os negócios foram, quase todos, a
prazo.

O mercado permanece ainda ca*
rente de compradores para pagamen-
to à visla e as cotações não se nio-
di ficaram, comenta ainda a Carta Se-
manai.

Mercado externo
Chicago (AP-JB) — Cotações futuras

no fechamento da Bolsa da Mercado*
rias de Chicago, ontem:

7,17 1/2
6LEO DE SOJA - Centavas da dólar
por libra/peso, 4S3 gr,

DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

75,50
68,35
63,60
61,40
59,50
57,35 

'

DEZ.

1975

JAN.
MAR.
MAI.
JUl.
AGO.
SET.

FARELO DE SOJA
nelada

DEZ.

1975

JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.

37,40

36,30
35,20
34,-20
33,25
32,50
32,00

Foram negociados 1 253 contrato.1..
Acra para entrcoe imediata 87 1/2

norminal.

Metais

Dólares por ta-

154,00

160,00
164,00
169,00
173,00
174,00
178,00

Neva larque (AP-JB) - Os contratos

Cobre — Abertura

Londres (AP-JB) - O cobre para en-
trega Imediata abriu onlcm a 536,50
e oferta, 537,50 o podido. Para cn.
trega futura 556,50 a oferta, 557,50 o
pedido. Vendas: 2 950 toneladas.

Cobre — Fechamento

O cobre para entrega imediata fe-
chou ontem a 338 oferta, 539 deman-
da. Entrega a termo 556 oferta, 556,50
demanda. Vendas: 4 075 toneladas.

Estanho

Entrega imodiala 3 090 oferta, 3 100demanda. Entrega » termo 3 040 ofer-ta, 3 050 demanda. Vondas: I 330 to-neladas.

^*nW9tt|BWag$g saaweíapiípjg^ «iitÍM,^!»,!»:-!^^.
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Geisel assiste a início
de operação de mais
um forno da Usiminas

Belo Horizonte (Sucursal)
— O Presidente Geisel, em
sua terceira visita a Minas,
presidirá sexta-feira, e m
Ipatlnga, as solenidades de
inicio de operação üo alto-
forno número 3 da Usimi-
nas, o primeiro com capaci-
dade de 6 mil toneladas
diárias a entrar em funcio-
rmmento na América Lati-
na.

O Presidente deverá de-
sembarcar no aeroporto lo-
cal às 9h 40m em companhia
do Ministro da Indústria e
do Comércio, Sr Severo Go-
mes, e do presidente do
BNDE, Sr. Marcos Pereira
Viana, sendo recebido pelo
Governador Rondon Pache-
co, que seguirá para Ipatln-
ga na tarde de quinta-feira.

Solenidades
Depois de passar em re-

vista a guarda de honra, o
Presidente Geisel, acompa-
nhado do Ministro Severo
Gomes, do Governador
Rondon Pacheco e do presi-
dente do BNDE, seguirá pa-
ra a Usina Intendente Ca-
mara, onde, após a exe-
cução do Hino Nacional,
descerrará uma placa co-
memorativa.

Depois do acendimento
das ventaneiras e inicio da
sopragem, o Presidente visi-
tara a Sala de Controle do
alto-forno número 3 e ou-
trás instalações da usina,,
seguindo, logo após, para o
Grande Hotel de Ipatinga,

onde lhe será oferecido um
coquetel e almoço. s

Durante a s solenidades
falarão o presidente da Usl-
minas, eng. Amaro Lanarl
Jr., o presidente do BNDE,
o Governador Rondon Pa-
checo e o Ministro da In-
dústria e do Comércio.

Após o regresso do Presi-
dente Geisel a Brasilia, o
Governador Rondon Pache-'
co e. sua comitiva viajarão
para Montes Claros, onde
será inaugurada sábado a
Translt, primeira fábrica de
transistores com know-how
nacional a ser Implantada
no pais.

As obras
Com um custo de 66 mi-

Ihões e 500 mil dólares e um
volume de 2 mil e 700 me-
tros cúbicos, o alto-forno
número 3 é a primeira obra
da Fase II do Plano de Ex-
pansão da Usiminas — 2
milhões e 400 mil
toneladas/ano de aço — a
ser colocada em operação,
e com pequenas comple-
m e ri tacões, assegurará à
Usina Intendente Câmara a-
produção necessária de gu-
sa para a Fase III da ex-
pansão, quando a produção
de aço da Usiminas atingirá
3 milhões e 500 mil tonela-
das/ano.

Esta nova unidade, que
faz parte do plano decenal

da empresa,, apresentado ao
Ministro da Indústria e do
Comércio em março de 1970,
teve seus estudos iniciais
realizados a partir de feve-
reiro de 1971 e as obras Ini-
ciadas pela Norberto Ode-
brecht em setembro de
1972.

Construído pela Ishika-
wajima — Hirima Heavy
Industries do Japão, Usimi-
nas Mecânica, Ishikawaji-
ma do Brasil e Wilson Mar-
condes — LPW, através de
subcontrato para fabri-
cação de alguns equipamen-
tos, o alto-forno número 3
teve sua montagem iniciada
em junho de 1973 pela Mon-
treal Engenharia S.A.

Fábrica de cerveja é
inaugurada em Goiás

Para a produção de 30
milhões de litros anuais de
cervejas, foi inaugurada on-
tem oficialmente a fábrica
da Cervejaria de Brasilia
S/A, em Anápolis, a poucos
quilômetros de distancia da
Capital federal, região que
¦passará a ser mais rápida-
mente atendida com os pro-
dutos Brahma, empresa da
qual ela é associada.

Presente à solenidade, o
Governador de Goiás, Sr.
Leonino Caiado, destacou a
sua importância para a
economia estadual. Com um
capital de CrS 65 milhões, a
Cebrasa cria cerca de 350
novos empregos na região.
Ela vai produzir, também,
9 milhões e 600 mil litros
•anuais de refrigerantes.

Vale Rio Doce
Com o carregamento, on-

tem, do navio Nordic Chie}-
taiTi, cm Tubarão, no Espi-
rito Santo, a Cia. Vale, do
Rio Doce atingiu a sua
meta de exportação previs-
.ta para este ano: 50 mi-

Ihões de toneladas de mine-
rio de ferro. Assim, a em-
presa poderá encerrar o
exercicio com um total de
52 milliões de toneladas, 10
milhões a mais do que o
total do ano passado.

Corretora
Como parte das comemo- cado de capitais, a antiga

rações dos 20 anos de ativi- corretora Carlos Barroca
dades do empresário Ale- passou a chamar-se Mal-
xandre Bargana no mer- sonave-Bandeirantes.

Tecanor
O projeto de expansão da

Têxtil Catarinense do Nor-
deste (Tecanor) — empresa
pertencente ao grupo da
Hering — em Paulista, Per-
nambuco, acaba de ser
aprovado pela Sudene. A
sua produção será aumen-

tada — no final do progra-
ma, em 1980 — de 250 para
1 mil e 500 toneladas men-
sais, com conseqüente ele-
vação do faturamento, de
Cr$ll milliões para Cr$52
milhões. Os Investimentos
atingem a CrS 942 milhões.

Sena
Com a visita ao Brasil

dos empresários norte-
americanos Robert M1 f f
Scott Jr. e Raymond C. Da-
lio, dirigentes de empresas
ligadas ao Sena Group In-

ternatlonal Inc., está sendo
ultimada a criação da Sena
Internacional Importação e
Exportação de Manufatura-
dos Ltda., que será a filial
brasileira do grupo.

\Z VALORIZAÇÃO DAS"°": ACOES NA BOLSADO
RIO DE JANEIRO
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Os preços dos •principais papéis evoluíram
constantemente ontem na Bolsa do Rio

Evolução dos preços
mais firme e refletida

Foi um dos mais normais e tranqüilos o
comportamento de ontem do mercado de
ações do Rio, desde as primeiras notícias so-
bre a descoberta de petróleo em Campos, no
Estado do Rio. Sem sofrer oscilações muito
bruscas, em qualquer dos sentidos, o pregão
transcorreu num clima de progressiva recupe-
ração dos preços.

Embora a concentração dos negócios te-
nha sido bastante elevada — apenas os cinco
diferentes tipos de Petrobrás envolveram
58,75% dos recursos movimentados no merca-
do à vista — foi maior o número de empre-
sas que tiveram seus papéis negociados, indi-
cando uma tendência à ampliação da liquidez
média do sistema.

Segundo alguns operadores, passada a eu-
foria.inicial de diversas notícias relacionadas
com a economia brasileira, os investidores co-
meçam a refletir mais tranqüilamente, o que,
na maioria dos casos, leva a um raciocínio oti-
mista de mais longo prazo, permitindo, por-
tanto, que as movimentações sejam mais dis-
cretas e seguras.

Depois de registrar às 10h30m — a pri-
meira marca do dia — uma valorização de
0,6%, o IBV evoluiu sempre. A posição mé-
dia — de 2 309,5 pontos — representou um
ganho de 1,7%, confirmado por um fechamen-
to em alta de 0,5%. Em comportamento um
pouco mais discreto, o Índice de Preços fixou-
se em 104,3, o que lhe valeu uma alta de 0,7%.

Os negócios realizados envolveram um to-
tal de 15 milhões 657 mil 757 títulos, no va-
lor de Cr$ 50 milhões 380 mil 805,40. As ope-
rações a termo movimentaram 1 milhão 892
mil 500 ações, representadas pela quantia de
Cr$ 7 milhões 580 mil 795, valores que equiva-
leram a participações de, respectivamente,
12,09 e 15,05% sobre os totais.

Entre as 33 ações que integram o IBV, 15
tiveram uma cotação média superior à da úl-
tima sexta-feira, enquanto 10" baixaram, sete
mantiveram-se estáveis e uma não foi nego-
ciada (Perro Brasileiro o/p ex/bon.).

Levando-se em consideração todos os pa-
péis transacionados ontem, foram os seguintes
aqueles que registraram maiores valorizações:
Petrobrás novas o/n (6,00%), Mesbla div. 49
p/p ex/div. (5,627o), Petrobrás o/n (5,38%),
Petrobrás novas p/p (4,907o), Mundial p/p
(4,447o) e Petrominas p/p (4,297o).

Em contrapartida, Petrobrás p/n perdeu
23,047o, a maior queda do dia. Seguiram-se:
Sid. Lanari p/n end. (12,507»), Met. Barbará
o/p (6,73%), Café Brasília p/p (6,67%), Ve-
plan Residência o/p (5,417o) e Gemmer o/p
(5,00%).

Os setores de alimentos e bebidas e me-
talurgia foram os únicos — entre os oito ana-
lisados — a registrar perdas em seus indica-
dores médios relativos ao IBV, de respectiva-
mente 0,3 e 0,97o.

Média SN
16-12-74
51 S01

13-11-74
50 740

«-12-74
52 131

14-11-74
41 795

Dezembro 73
41 078

Mercado fracionário (operações a vista)
—,—i———i»—— «i ¦¦¦—¦— ¦¦ ——————————¦—j——^—¦ i in -^¦ ¦ "¦ ¦¦'!'¦

Titulos ' Quanll- Pr«o N» Tltuloi Quanti- Prato N? Titulo» Quanll- "rato Nf
dada Mídia da dado Médio da dado Médio da

Nas. Nag. Nad.

Acesita õõ 3 050 T35 Bco. do Nordeste pp T622 Ho9 Loiss Americanas op c/div.
Ato Norte pp exbon. Bozano Sim. op 407 0,48 2 c/bon. c/sub. 6 498 2,94 9

ex/sub. 622 1,20 Bozano Sim. pp 1 600 0,57 Mannesmann op 4 603 1,88 8
Bangu pp 200 0,45 Bco. Brasileiro Dose. pn 100 • 1,34 Mesbla - Div. 49 Int. PI
Barbara op 3 671 1,02 Brahma op 3 580 1,20 8 op éx/div. 2 841 0,76 5
Bco. da Amazônia on Brehma pp 3 B39 1,30 13 Mesbla - Div. 49 Int. PI

ex/div. 270 0,60 Cemig po /,' 1052 0,80 3 pp cx/div. 0,80 1
Bco do Brasil bn Souza Cruz op 7 400 2,19 18 Nova América op 654 0,62 1

«x/div 16 101 2,71 66 Caf. Solúvel Brasilia pp 575 0,25 Sid. Palns pp 850 1,16 2
Bco do Brasil pp c/div. Cia. Sid. Nacional pn 0,90 Petrobrás Novas on 4 844 2,56 13

c/bon. c/sub. 12 730 6,4e 53 Cia. Sid. Nacional pp . 4 107 1,06 10 Petrobrás Novas pn I 181 4,50 4
. ' ", 

,,, „ ,,. Cia. Tel. Brasileira on 950 0,23 Petrobrás Novas pp 23 139 4,95 50
Bco. do Brasil op ex/div. ci3 Tij| Bras||eira pn , 333 „ 52 Petrobrás on 9 802 2,71 35
b, 

e=/,b 
n,hi/r/Á,,,1 '5m ?'ín Dinamoop 100 0 27 Pctrcbrós pn 2 359 4.54 14

Bco. Est. Bahia C/Azul pp 666 1,30 Oocaj d(. S(mti N op Pílrobrás pp 19 234 5,21 63Bco.. Est..da Guanabara on c/div c/b 26Q 294 pet, lpiJilnoa op „/div,
í»í ir™,*,.,.™ IVã o'oi 15 Docas de Sant. Ant. op , ex/bon. 300 1,10 1
Mi.,,.,? 

iPP VoA7 S'?n 
2* c/div. c/bon. 848 3,23 Pet. Ipiranga pp ex/div. •

Bolgo-MInoiM op 8 947 3,10 19 Estrela pp 692 o!s5 1 ex/bon. 1944 1,63 3
iwVJi., 

7-;n i 
m * •*> Ferbasa pn End. 150 0,35 Petrominas pp 600 0,70. 1eK/dlv' 750 ,'03 Fsrtlsul op 125 1,60 Rio Grandcnse pp 1779 1,67 6

Bco. Est. S.P. pp 3 371 1,29, Fertisul* pp 1225 2,12 Samilri op 2 645 3,36 9
Bco. Itaú pn cx/div. 836 1,03 Ford do Brasil rlp 520 0,70 Sondotécnlca pp. 1 550 0,80 2
Bco. Nacional pn ex/dlv. 338 0,82 Kelsons pp 647 0,95, Unipar pn End. 900 0,97 2
Bco. do Nordeste on Klbon op 400 0,30 Vale do Rio Doce pp 13 700 3,10 37

ex/div. 2 150 1,30 5 ünht oa 3770 ¦ 1.04 3 I White Martins op c/div. 505 1,72 2

Faça seu dinheiro aumentar! Jh^
^ Capof para você. ^^^

Caderneta de Poupança Financilar
FINANCILAR
CIA.D£ CREWIOIMOBIUAKIO

Sistema Financeiro Financilar - Tokyo
Com a associação do The Bank of Tokyo Ltd.

GRUPO LUME

'*,

Cemig recebe crédito do BNDE

Fundos de
Investimentos

Instituição Data Cota

Alfa 13-12 0,95
América do Sul 13-12 1,34
Aplik 13-12 0,82
Antunes Maciel 13-12 0,96
Áurea 16-12 0,50
Auxiliar .... 13-12 0,35
Aymoré 16-12 7,75

BBI Bradesco . 16-12 ' 1,56
BCN 16-12 2,00
BMG 13-12 1,08
Bahia ..... 13-12 0,44
Baluarte .... 13-12 0,37
Bamerlndus . . 16-12 2,77
Bancial 13-12 1,08
Bandeirantes BBC 13.12 0,49
Bancspa .... 13.12 1,07
Banmérclo . . 16-12 0,88
Banorta .... 16-12 0,39
Bansulvest . . 13-12 1,46
Barros Jordão . 13-12 1,00
Baú . . : . 1312 0,68
Besc .' . . . 30-11 0,47
Boston .... 16-12 0,80
Bozano Simonsen 16*12 2,54
Bracinvest . . 13-12 0,87
Brant Ribeiro 12-12 0,80
Brasil 13-12 0,97

CCA 1612 1,73
Cabral Menezes 13-12 0,67
Carovcllo .... 13-12 1,03
Citybank .... 1312 0,78
Cédula .... 9-12 0,64
Copolajo .... 13-12 0,41
Codcri 12-12 0,78
Comind . ; . 16-12 1,53
Continental . . 13-12 0,40
Corbiniano . . 13-12 1,02
Correta .... 23- 1,33
Cotibra 1612 1,16
Crcdibanco . . 1312 0,37
Crcditum .... 16-12 1,33
Cretinan .... 13-12 14,57
Crcfisul (Cap.) 13-12 0,92
Crefisul (Gar.) 13-12 73,65
Cescinco .... 13-12 1,64
Cond. Crcscinco 13-12 1,14

Delapicve .... 16-12 1,73
Delfim Araújo . 13-12 0,92
Dcnasa .... 13-12 0,75
Dcnasa MIM . 13-12 1,92

Econômico . . 13-12 0,78
Evolução .... 13-12 0,67

FNI 1312 0,94
Fcnícia 13-12 0,46
Fibenco .... 13-12 0,84
Fiman 16-12 0,98
Finasa 13-12 1,66
Fincy 1612 1,54
FNA 1312 0,49
FNO 10-12 0,05
Fivap 13-12 0,47
Fundccste . . 16-12 0,59

Garantia .... 16-12 0,87
Godoy 13-12 0,73

Halles 13-12 0,52
Haspa 13-12 0,17
Hemisul .... 16-12 0,68

ICI 16.12 4,54
Império .... 13-12 0,25
Inca 13-12 0,78
Ind/Apollo . 16-12 0,70
Induscred . . 13-12 0,76
Intercontinental 18-11 0,52
Investbanco , . 16-12 1,22
Investbolsa ... 30- 0,32
lochpe .... 13-12 0,37
Ipiranga .... 16-12 0,37
Itaú 13-12 0,93

Lar Brasileiro . 1612 0,66
Lavra 23-11 0,99
Lcrosa 13-12 0,98
Libra 25-10 0,40
Londres .... 13-12 0,89
Luso Brasileiro 16-12 2,40

MD 13-12 0,79
MM 1612 0,85
Magliano .... 10-12 0,45
Maisonnave . . 13-12 0,75
Mantiqueira .... 12-12 0,35
AAercantil .... 12-12 0,71
Merkinvest . . 13-12 0,53
Minas 13-12 1,61
Montepio .... 13-12 0,81
Multinvest . . 13-12 1,59
Multiplic .... 13-12 0,69

NBM 16-12 0,82
Nacional .... 16.12 0,94
Nações .... 13-12 1,24
Novação .... 13-12 0,40

Omege 16-12 0,55

Paulista .... 13-12 0,65
PEBB 5-12 0,96
Peclnia .... 12-12 0,75
Progresso .... 13-12 0,55
Provai .... 13-12 0,67
P. Willemsens . 16-12 1,16

Real 13-12 2,34
Real Programado 13-12 1,99
Roaval 13-12 1,55
Regente .... 13-12 0,46
Residência . . 18-11 0,91

SPI 1312 0,66
SPM 13-12 0,25
SR 13-12 0,87 •
Sabbé 13-12 1,28
Safra 16-12 0,89
Samoval .... 13-12 0,83
Souza Barros . 16-12 0,95
S. Paulo-Minas 13-12 1,09
Spinelli 13-12 0,55
Supliey 13-12 3,02

Tamoyo .... 1612 0,59

Unlstar 16-12 30,01
Univest .... 16.12 1,20
Umuarama .... 16.12 0,30

Vicente Malheus 13-12 0,86
Vila Rica . . . . 13.12 0,41

Walpirea .... 13-12 0,65

Valor
am CrS

mil

2B3
10 513

2 521
62*0

I 178
095

19 283

75 233
17 203
14 455

651
255

36 675
035
781

10 956
784

11 464
18 700

718
792

4 209
10 293
54 333

639
1 670
20 631

4 087
487

17 831
54 238

636
098

1 466
41 439

751
I 212
1 635
268
865
029
503

12 599
22 746

340 392 .
140 706

294
1 411

10 853
707

4 913
669

344
707
6i
565

50 310
12 857

355
I 081

60
234

589
640

91 042
460
551

446
666
430

12 055
502
719

45 417
855

1 008
12 569

197 775

21 344
962

I 049
743

1 085
67

186
8 225
1 003
313
832

10 459
1 145

17 932
33 461

917
449

854
338

1 911
161

781

1 051
924
691
970

I 351
4 293

75 448
I 434
639

1 122
141

29 460
1 658
770

IO 054
21 433

737
691

15 392
821

6 895

4 281

683
240 473

015

883
122

691

Belo Horizonte (Sucursal) — O BNDE
comunicou ontem ao Governo mineiro
ter autorizado a concessão do linha de
crédito stand by a Centrais Elétricas de
Minas Gerais (Cemig), no valor de CrS
373 milhões 763 mil 832, para a compra
de equipamentos produzidos no pais com
indice de nacionalização superior a 50%

Estos equipamentos se destinam à Hl-
drelétrica de São Slmão, em construção
na divisa de Minas com Goiás, e os re-
cursos para a sua compra provêm da
Finame e do Fundo de Reaparelhamento
Econômico. Recentemente, o BNDE apro-
vou financiamento de Cr$ 145 milhões
700 mil para a construção pela Cemig
das linhas de transmissão Jaguará—Be-
lo Horizonte e Neves—Taquaril.

Belo Horizonte (Sucursal) — Os aclfl-
nístas do Banco de Crédito Real de Ml-
nas Gerais aprovaram ontem, em Juiz
de Fora, o aumento do capital social do
Cr$ 130 milhões para Cr$ 140 milliões,
mediante subscrição em dinheiro de Cr$
10 milhões de ações ordinárias nomlna-
Uvas.

O estabelecimento . lidera o Grupo
Credireal, do qual fazem parte a Credi-
real — Crédito, Financiamento e Invés-
timento, a Credireal Corretora de Cam-
bio e Valores, a Credireal Turismo, a
Companhia Federal de Processamento de
Dados, Serviços Gerais e Construções e
a Companhia Santo Antônio de Arma-
zéns Gerais.

Bolsa do Rio de Janeiro

TÍTULOS
Quant.

COTAÇÕES (CrS)

Abt. ' 
Fch. Máx. Min. Méd.

% S/ Ind. da
Méd. Lucrat.

Dia Anf. im 74

Acesita - A. F. Itcibira op .. 47 OCO
AGGS • Intl. Cráf. op 22 G00
AGGS - Intl. Gráfic. pp .. 17 0D0
Aços Anhangucra op 3 CIO
Aço Norte pp c, bs 3 000
ASA - Aluni. Ext. Lam. pe .. 24 030

Bangu — Prog. Ind. op II 257
Bangu - Prog. Incl. pp 96 751
B.irbará op 8 897
Bco. da Amazônia on e/d .. 11 190
Bco. tio Br.-.sil cn e/d 132 8C0
Bco. do Brasil pp c/dbs 249 920
Bco. do Brasil pp e/dbs .. 1318658
Bco. Est. Bahia c/azul. pn .. * 8 666
Bco. Est, Guanabara on c/d. 11608
Bco. Est. Guanabara pp .... 34 OCO
Belgo-Mineira op 73° 6? 2
Bco. Est. S. Paulo on e/d .. 10 CCO
Bco. Est. de 3. Paulo pp 24 731
Bco. Itau pn e/d 5 000
Bco. Nacicnal pn c/d 18 030
Bco. do Nordeste on c/d 70 CCO
Bco. do Nordeste on e/d .... 50 00D
Bco. Nacional Inv. on ...... 2 OCO
Bco. Nacional Inv. pn 102 OCO
Bozano Sim. — C. I. op 19 00Õ
Bozano Sim. — C. I. pp .... 3B OCO
Bco. Brasil. Dcsc. pn 2 100
Brndnsco de Inv. pn 1 000
Brahma op 64 C67
Brahma pp 163 376
Brás. Energ. Elét. op c/db .. 4 500
Brasiljuia pp 1 100

Casas da Banha C. I. op 25 OCO
Centrais Eléi. S. Paulo pp e/d. 149 OCO
Cia. Indus. Amazon. pe .... 1-4OCO
Cemig - C. Elét. M. G. pp. 449 000
Caf. Sol. Brasilia pp 2 OCO
Cia. Sid. Nacional pp 90 363
Cia. Tel. Brasileira on 274 724
Cia. Tel. Brasileira pn 243 097
Cia. Sid. Mannesmann op ... 44 866
Cia. Sid. Mannesmann pp ... 10 000
Cim. Portland Paraiso op ... 2 500

"Datjmcc op 4 000
Datamec pp 5 000
D. Isabel antigas pp 2 000
Docas de Santos op c/db .. 123 000
Docas de Sanlos nov. cp c/db. 1 000
Docas de Santos ant. op c/db. 123 500
Docas de Imbituba op 2 000

Eletrobrás Classe A pp 7 119
Eletrobrás Classe B pp 103 030

Ericsson op 6 000
Editora de Guias LTB op ... 24 OCO

Ferbasa pe 3 000
Fertisul - Fert. do Sul pp .. 124 400
Ferreira Guimarães op 100 OCO
F. L. Cal. Leopold. op ' 3 770
F. L. Cal. Lcopoldlna pp 246 000

Gernmcr de Brasil op 4 189
Hércules pp 4 894
leisa pp 1 CCO
Kcison's pp 196 622

Kibon op 4 000
light op 50 150

Lojas Americanas op c/d/b/s 174 156
Lanari pe 1 000
Lojas Brasileiras op 45 000

Met. Abramo Eberle pp 7 OCO
Motalflcx pp 94 300
Mesbla - D. 49 I. PI op e/d 46 600
Mesbla - D. 49 I. PI pp e/d 54 000
Mesbla - D. 50 pp 70 OCO
Moinho Flum. op e/d 8C00
Metalcn op 1 000
Mundial Ari. e Couros pp .. 8 OCO
Metalúrgica Gerdau pp 48 000

Nova América op 405 200
Petrobrás novas on 115 133

Petrobrás novas pp 828 373
Petrobrás on 743 139
Petrobrás pn 5 704
Petrobrás pp 3 468 OCO
Paulista Força Luz op 29 800
Pet. Ipiranga op e/d/b 1 200
Pot. Ipiranga pp e/d/b 36 OCO
Petrominas pp 14 6C6

Réf. Petr. Manguinhos on .... 1333
Rio-Grandense pp 85 000
Ref. Petr. Manguinhos pp e/d 1 333

Souza Cruz Ind. Com. op 304 906
Samilri op 10 003
Supergasbrás op c/d 2 000
Supergasbrás op e/d 26 000.
Sinal on ., 2 000
Sinal pn 2 000
Samdotécnica pp 23 OCO
Santa Cecília op 1041
Sid. Pains pp 16 000

Tecnosolo õp 5 000
Tibrás pe 15 000
T. Janer pp 8 665

União de Bancos on e/d 1 C61
União de Bancos p/n e/d .. 5 366
União de Bancos pp 37 866
Unipar oe •• 52 OCO
Unipar pe 79 000

Vale do Rio Doce pp 810JÍ?
Veplan oe 1 260
Veplan pe 2 940

White Martins op c/d ........ 47000

1,40
0,75
0,75
1,40
1,40
0,42

0,47
0.47
0.95
0,70
2,70
6,45
3,42
0,95
0,86
1,00
3,15
1,10
1.30
1,03
0,82
1.31
1.75
1,00
1,00
0,50
0,60
1,34
1,20
1,22
1,34
0,83
0,80

0,57
0,68
0,20
0,86
0,28
1,05
0,22
0,53
1,90
1,60
0,26

0,40
0,40
0,25
1,05
3,10
3,30
0,56

0,72
0,75
1,75
0,91

0,41
2,20
0,82
0,96
1,02

0 95
1,01
1,72

1.00
0,40

1,42
0,72
0,73
1,40
1,45
0,41

0,47
0,47
1,02
0,69
2,70
6,48
3.48
0,95
0,88
1,00
3,13
1,10
1,26
1.03
0,82
1,30
1,80
1,00
1,00
0.50
0,60
1,34
1,20
1,23
1,33
0,83
0,80
0,62
0.67
0,20
0,85
0,28
1,07
0,23
0,52
2,00
1,60
0,26

0,40
0,40
0,25
1,00
3,10
3,30
0,56

0,75
0,75
1,75
0,90

0,41
2,20
0.80
0,96
1,02

0,95
1,02
1,72

1.00
0,38

1,42
0.75
0,75
1,40
1,45
0,42

0.47
0,47
1,02
0.70
2,79
6,55
3,55
0,°5
0,90
1,01
3,23
1,10
1,30
1,03
0,82
1,32
1,80
1.C0
1,00
0,50
0,60
1,34
1.20
1.24
1,35
0,33
0,80
0,62
0,68
0,20
0,86
0,28
1,07
0,23,
0,54
2,00
1,60
0 26

0,40
0,40
0,25
1,05
3,10
3,30
0,56

0,75
0,75
1,75
0,91

0,41
2,30
0,82
0,96
1,02

0,95
1,02
1,72

1,00
0.40

1.40
0,72
0,73
1,40
1,40
0,40

0.47
0,45
0,95
0,69
2,68
6,42
3,42
0.95
0,86
1,00
3,08
1,10
1,26
1,03
0,82
1,30
1,75
1,00
1,00
0,50
0,59
1,34
1,20
1,20
1,30
0,83
0,80

0,57
0,66
0,20
0,85
0,28
1,02

-0,22
0,52
1,88
1,60
0,26

0,40
0,40
0,25
1,00
3,10
3,26
0,56

0,72
0,75
1,75
0,90

0,41
2,20
0,80
0,96
1.02

0.95
1,01-
1,72
1,00
0,38

1,42
0,74
0,74
1,40
1,43
0,41

0,47
0,47
0,97
0,69
2,73
6,49
3,48
0,95
0,88
1,01
3,17
1,10
1,28
1,03
0,82
1,31
1,78
1,00
1,00
0,50
0,60
1,34
1,20
1,23
1,33
0,83
0,80

0,60
0,68
0,20
0,86
0,28
1,05
0,23
0,54
1,94
1,60
0,26

0.40
0,4
0,25
1,04
3,10
3,29
0,56

0,74
0,75
1,75
0,91

0,41
2,28
0,80
0,96
1,02

0,95
1,02
1,72

1,03
0,39

2,90
1,37
1,33
Est.
1,38
2,38

2,17
6,73
Est.
2,25
o,7e
1,46

1,00
1,60

Est.

Est.
0.76
1,66

Est.
Est.

1,65
0.75
2,47

Est.
1,49

1,18
6.67
3,67
4,17
Est.
1.57
0,62
3,70

Est.

0,97
Est.
0,61

2,25

2,38
4,11

0,97

5,00

Est.
Est.

135,24
94,87
93,67
121,74
120,17
110,81

79,66
86,61

119,74
124,57
126,55
109,20
90,72
84,17

117,84
94,02

117,43
107,29
110,31
103,97
104,71

67,57
77,92
88,16
92,31
85,42
84,71

74,07
130,77
50,00

134,38

79,35
76,67

100.CO
133,79
122,04
74,29

121,21
80,00
71,43

115,56
177,14
175.C0
186,67

74,79
70,00
66.13

179,53
177,78
174,55
120,00
62.50

106,25

91 74
67,24

1,12 1,10 1,13 1,10 1,11 1,33 156,34
3,02 3,00 3,02 2,95 2,99 - 0,33 112,83
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 -12,50 81,40
0 60 0,60 0,60 0,60 0,60 80,03
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,99 72,99
1,25 1,30 1,30 1,25 1,27 1,60 173,97
0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 - 2,50 83,98
0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 5,62 101,08
0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 87,00
1.28 1,28 1.28 1,28 1,28 - 1,54 170,67
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 72,46
0,92 0,95 0,95 0,92 0,94 4.44 120,51
1,22 1,18 1,22 1,18 1,19 Est. 85,61
0,67 0,68 0,68 0,67 0,68 Est. 94,44
2,50 2,70 2,70 2,50 2,65 6,00 240,91
5,00 5,20 5,20 4,84 5,14 4,90 260,91
2,70 2,80 2,80 2,50 2,7* 5,38 191,61
2,68 4,50 4,50 2,68 3,54 -23 04 107,27
5.20 5,35 5,37 5,07 5,23 3,56 232,44
0,93 0,93 0,93 0,90 0,93 3,33 105,68
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
1,10 1,65 1,75 1,10 1,59
0,75 0,75 0,75 0,70 0,73 4,29 121,67
0,76
1,70
1,41
2,21
3,40
0,70
0,66
1,00
1,00
0,85
1,10
1,20
1,30
0,49
1,20
0,63
0,65
0,69
0,57
095

* 3,12
0,35
0,35
1,80

0,76
1,60
1,41
2,25
3,50
0,70
0,66
1,00
1,00
0,87
1,10
1,20,
1,30
0,50
1,25
0,63
i,65
Cf70
0,56
0,97
3,12
0,35
0,35

,76
1,70
1,41
2,25
3,50
0,70
0,66
1,00
1,00
0,87
1,10
1,20
1,30
0,50
1,25
0,63
0,65
0,70
0,58
0,98
3,15
0,35
0,35

0.76
1,60
1,41
2,18
3,40
0,70
0,66
1,00
1,00
0,85
1,10
1,20
1,30
0,49
1,20
0,63
0,65
0,66
0,56
0,94
3,08
0,35
0,35

,76
1,65
1,41
2,20
3,45
0,70
0,66
1,00
1,00
0,85
1,10
1,20
1,30
0,50
1,24
0,63
0,65
0,68
0,56
0,96

. 3,12
0,35
0,35

1,72 1,80 1,70 1,73

2,70
4,62

1,35
0,29
Est.
1,54

Est.

Est.
Est.

4,17

2,13
0,97

5,4l
• 4,95

88,71
127,03
82,09

104,55
101,45
104,67

78,70

76,92

344,44

109,68
88,89

120,00
109,47

122,70

Bolsa de Nova Iorque

NOVA IORQUE (AP-JB) - Foi a seguinte* a Média Dow Joncs na Bolsa de Nova Iorque, onlomt

Acôai Abarl. Máx. Min. Fach. Var. Asses Abart. Mix. Min. Fach. Var.

30 INDUSTRIAIS
20 TRANSPORTES

591,36
138,93

598,09
140,36

584,25
136,99

586,83
138,31

5,94
0,89

15 SERVIÇOS PÚBLICOS
65 AÇÕES

67,55
192,85

68,51
195,07

66,37
190,26

67,13
191,59

0,77
1,78

PREÇOS FINAIS
Neva Iorque (AP-JB) - Preços flnala na Bolsa de Nova Iorque, onterm

Alllod Chcm
Allls Clvalmcra
Am Airlines
Am Broadcast
Am Cam Co
Am Mine Prod
Am Met Clímax
Am Motora
Am Smelt and Ref
Am Standard
Am Tel and Tel
Anaconda
Atl Richfield
Bnnclix Corp
Bèthlehom Steol v
Boeing
Brannlff
Brlstol Myers

28 7/8
16 1/4
27
31 3/8

5 5/8
27 3/8
19 5/8
33 5/8

3 3/4
13 7/8

7 7/8
3/4

7 7/8
13 3/4
85 7/8

2 1/4
5/8

24 5/8

Burroughs Copr
Campbell Soup
Canacllan Pac Ry
Caterpillar Trac
CBS,
Cerro Corp
Chase Manhat
Chemical Ny
Chcssle System
Chrysler Corp
Cltlcorp
Coca-Cola
Colgale Palm
Columbia Gas
Consat
Cons Edison
Continental Can
Continental 011

13 l/B
4 5/8

48 l/B
45 1/4
29
11 3/8
26 1/4
31
50 3/4

8
27 1/4
47 3/8
20 1/8 i
20 3/4
27 3/4

6 7/8
25 3/4
41 3/8

Conllnenlal Tel 10 3/8
Cpc Inte 32 1/2
Crown C and Seal 14 1/8
Crown Zellorbach 21 5/8*
Curtiss Wright 5 1/4
Dow Chemical 52 7/8
Duponí 87
Easlern Air 3 1/2
Eastman Kodak 58 1/4
Eaton Corp 19 1/8
Esmark 27 5/8
Exxon 62
Ford Motors 33 1/2
Gon Eletric 31
Gon Foods 16 3/4
Gen Motors 31 3/4
Gillette 22 3/4
Goodrich 13 3/8

Goodyear
IBM
Int Nlckel
Int Tel and Tel
Johns Manvlllf
Kennocot Corp
Lockheed Airc
Marcor Inc .
Malsushita
Mobil 011
Moorc.McCormack
Morgan Jp-
Nal Dlstillors
Ncr Corp
Ml Industr
Olis Elovalor
Pacific Gas and El
Pan Am Wocd Air

12 1/8
165 1/4

19 3/4
12 3/8
17
35 3/4

3 5/8
13 7/8
12 5/8
34 3/.4
24
52 1/8
13
14
II 1/2
22 3/8
19 1/2

2 1/8

Pcnn Central 1 l/a) |
Pepsico Inc 39
Philip Morris 4* 1/2
Procler x Gamblor 77 3/4
Phillips Pcls 37 S/8
Quaker Oats 12 1/2
RCA Corp 9 5/8
Roynolds Ind 49 5/B
Royal Dutch Pol 25 *

Shell Oil 46
Singer Co 10 1/2
Standard Oil Cailf 41 1/2
Ttíx Indsrt 65 1/8
Tex Gulf 27 1/2
fextron 13 1/2
Us Slcel 26 5/8
Woslern' El 8 1/2
Woolwh 8 3/8
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Analistas prevêem para Docas
lucro de Cr$ 75 milhões no ano
G. Motors
desmente
problemas

São Paulo (Sucursal) —
A General Motors desmen-
tiu ontem Informações de.
que estaria sofrendo uma
crise na Pais, com sua dl-
rcção assegurando que a co-
mercialização dos diferen-
tes modelos da linha 1075
continua normal.

A nota oficial é a seguiu-
tc:

"Tendo em vista dissipar as
dúvidas porventura, criadas pornot iciário Inverídico, recen-
temente veiculado, a direção
da General Motors do Brasil
Julga-se no dever de prestar os
seguintes esclarecimentos:

1) E' totalmente destituída
de fundamento a noticia de
que esteja enfrentando qual-
quer crise, soja na produção da
Unha 75, seja na comercial!-
zação dos diferentes modelos
apresentados com grandesucesso no último Salão do
Automóvel.

2) Dos modelos cm produção,o Chevrolet Opala Gran-Luxo
mudou de nome, passando a
dcnominar-sc Chevrolet Como-
doro, um carro de alto luxo,
cm versões de 2 e 4 portas.

3) O Chevrolet Opala- e o
Chevette apresentam agora
modelos básicos de menor pre-
ço, que admitem vários gruposdc opcionais. Os grupos de op-
cionais, quando solicitados peloc o m p rador, transformam o
carro básico num modelo de
luxo.

4) Com a introdução do
SlaUon-Wagon Opala Cara-
van, a linha Chevrolet 1975 foi
ampliada e não reduzida, con-
forme se afirmou no citado
noticiário.

5) O Chevette continua am-
pilando sua participação, con-
quistando uma fatia signifi-
cativa do mercado de carros
pequenos e econômicos.

6) A linha comercial, que in-
elui a Camionete Veraneio,
Pick-ups e diversos modelos de
caminhões a diesel e a gasoli-na, mantém a liderança no
mercado e deverá ampliar ain-
da mais essa participaçãonuma faixa que é vital para o
desenvolvimento do pais."

Chrysler

A Chrysler não dará fé-
rias coletivas a seus iun-
cionários, devido às enco-
mendas que tem e aos pia-
nos de expansão da empre-
sa. A Ford, General Motors
e Volkswagen, além d a
Toyota, manterão este ano
as férias coletivas dos anos
anteriores, sem prejuízo na
produção do mês, e aprovei-
tarão para realizar a im-
plantação de alguns melho-
ramentos no setor de fabrl-
cação.

A Ford do Brasil, no mo-
mento em férias coletivas
em Taubaté, Ipiranga e na
linha de produção do'Ma ve-
rick, está ampliando seu
forno de fundição de Osasco.
Os dirigentes dessas empre-
sas automobilísticas esclare-
ceram, ontem, que "as férias
coletivas são normais nessa
época do ano, com uma pa-
rada periódica, que não
afeta a produção normal e
dá fôlego para o inicio do
próximo ano."

I

São Paulo
lança
obrigações

São Paulo (Sucursal) —
As Obrigações do Tesouro
do Estado de São Paulo
(ORTP) foram lançadas
oficialmente ontem pelo Se-
cretário de Fazenda, Sr.
Carlos Antônio Rocca. O no-
vo titulo da divida pública
é .do tipo reajustável e a
sua emissão, acompanhada
e orientada pelo próprio
Banco Central, deverá atin-
gir cerca de Cr$400 milhões
inicialmente.

Segundo o Secretário, tra-
ta-se dé um título com ca-
racterístlcas que permitirão
ampliar os prazos da divida
pública estadual, reduzir os
custos e construir nova
opção de aplicação para os
tomadores tradicionais dos
papéis do Estado. Um fundo
foi criado especialmente pa-
ra acompanhar as nego-
clações das ORTP no mer-
cado.

Lembrando que o Gover-
no paulista há mais de 40
anos vem mantendo os bô-
nus rotativos no mercado,
o Sr. Rocca afirmou que a
criação das obrigações do
Tesouro do Estado, tipo rea-
justável, não altera os liml-
tes da divida pública esta-
dual, fixados em resolução
dc Senado Federal. O limite
vigente inclui simultânea-
mente os valores correspon-
dentes às ORTP e aos bô-
nus rotativos.

Cbnin^brurnexito rohmdo->5>.
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Nova empresa fornecerá
equipamento à Marinha

A indústria carioca Microlab EletrÔ7iica
S. A. associou-se com a Japan Radio Company,
para a constituição de uma nova empresa, qiie
produzirá no país uma linha completa de equi-
pamentos dè comunicações marítimas, desti-
nados a atender às necessidades ão plano
qüinqüenal ãe construção naval. A Microlab
Eletrônica é uma empresa inteiramente nacio-
nal e fornece traãicionalmente equipamen-
tos à Marinha ãe Guerra.

A nova empresa, chamada JRC-Microlab
Comunicações Marítimas S. A., é controlada
acionariamente (51%) pela parte brasileira.
A Microlab Eletrônica aumentará o seu capi-
tal para participar da nova empresa, devendo
contar com recursos âos seus próprios acio-
nistas e com o apoio ãa Mecânica Brasileira
S. A. (Embramec), subsidiária do Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico.

Radares

O contrato entre a Microlab Eletrônica e
a Japan Radio Company foi assinado na úl-
tima sexta-feira. Serão proáuziáos pela nova
empresa transmissores consoles ãe ráãio, ra-
âares ãe navegação, ecobatímetros, sistemas
ãe telefonia em VHF, equipamentos ãe emer-
gência e outros.

A princípio, estes equipamentos serão pro-
ãuzidos na atual fábrica ãa Microlab Eletrô-
nica, localizaáa em Bonsucesso, para poãer
atenãer aos prazos estabelecidos no plano
qüinqüenal ãe construção naval. Porém, Será
implantada simultaneamente, uma nova
unidade fabril, também na Guanabara.

A Japan Radio Company é a maior pro-
autora âestes equipamentos em todo o mun-
ão, detenáo cerca de 46%- do mercado mun-
dial. A Microlab possui aperfeiçoada tecnolo-
gia própria no setor e experiência oriunda de
mimerosos projetos ãe âesenvolvimento áesta
classe ãe equipamentos nos últimos seis anos.
Essa conãição lhe permitiu a negociação do
contrato com a empresa japonesa sem qual-
quer pagamento dè royalties.

Condições

Segundo o diretor-presidente da Microlab
Eletrônica, Comandante Antônio Diáier Vian-
na, tais equipamentos poãem ser fabricados
no país sem a colaboração ãa Japan Raáio
Company ou qualquer outro sócio estrangei-
ro. A empresa carioca vem suprindo há algum
tempo a Marinha de Guerra de equipamentos
semelhantes e, com algumas alterações em
suas linhas, poderia atender ao plano quin-
quenal de construção naval, que é voltaão pa-
ra a Marinha Mercante.

A participação ão sócio japonês no em-
preenãimento, no entanto, ãeve-se ao atendi-
mento de condições estabelecidas pela Supe-
rintendência Nacional ãe Marinha Mercante
(Sunamam) e do Conselho de Desenvolvimen-
to Industrial (CDI). Estes áqis órgãos con-
áicionaram a fabricação dos equipamentos de
comunicações marítimas para os navios cons-
truiãos no país ãe acordo com o plano quin-
quenal à cobertura ãe assistência'técnica em
toáo o mundo, o que não está ao alcance das.
empresas nacionais, em prazos compatíveis
com as exigências da indústria naval.

Adaptações

Para o Comandante Diáier, esta condi-
ção se justifica porque sem a cobertura de
assistência técnica em todos os portos do
munão, os navios brasileiros que precisassem
de reparos no exterior ficariam paralisados
por períodos muito longos, trazendo enormes
prejuízos em termos de divisas para o país,
perãenâo muito mais ão que economizaria se
os equipamentos fossem proáuziáos por em-
presas inteiramente nacionais. A Japan Radio
Company, no caso, está participando do nego-
cio basicamente porque possui uma imensa
rede mundial de assistência para os seus pro-,dutos. Seriam necessários muitos anos para
que fosse formada uma rede semelhante porindústrias nacionais.

Alguns dos novos equipamentos a serem
produzidos no país tambéú poderão ser utili-
zados em embarcações ãa Marinha de Guerra.
Outros precisariam de sofrer algumas adapta-
ções para atender às especificações da Força
Naval.

A participação ãa Embraiin.ee no-capital
ãa Microlab Eletrônica teria o objetivo de as-
segurar o,controle nacional privado ão em-
preenãimento, suprindo a empresa carioca
dos recursos ãe capital fixo necessários aos
investimentos previstos.

-Depois dc sor uma das
maiores sensações do ano,
no mercado do ações — pc-
la incorporação permitida
de suas reservas • de cor-
reçâo monetária — a Cia.
Docas de Santos deverá
apresentar neste exercício
um lucro liquido disponível
de Cr$ 75 milhões e 500 mil,
segundo projeções" que estão
sendo realizadas por técni-
cos do mercado.

Comparado aos Cr$ 59
milhões e 300 mil do ano
passado, o resultado signifi'-
cará um aumento de
27,32%. Entretanto, como o
capital da empresa foi tri-
pllcado — de Cr$ 85 milhões
para Cr$ 255 milhões — o
lucro por ação se reduzirá
de Cr$ 0,70 para Cr$ 0,30,
mantendo, mesmo assim,
um nivel satisfatório para
a média do mercado.
BOM SALDO

De acordo com análise da
Bolsa do Rio, sobre o balan-
ço de 30 de junho da em-
presa, ao final do primeiro
semestre deste ano ela pos-
suia, entre reservas e lucros
suspensos, Cr$ 236 milhões
162 mil. Como foram incor-
porados Cr$ 170 milhões,
restam, portanto, Cr$ 66
milhões 162 mil, cerca de
25,95% do capital aumenta-
do.

Comparando-se o lucro
por ação projetado — Cr$
0,30 — aos preços médios
dos seus papéis ontem, são
as seguintes as relações
p r eç o/lucro encontradas:
OP ex/ div. bon. — 3,47; OP
c/ div. bon. novas — 10,33;
e OP c/ div. bon. antigas —
10,97. Apenas para efeito de
comparação, a média
preço/lucro geral do merca-
do anda ao redor de 10.
LONGA HISTÓRIA

Durante os últimos anos,
não houve quem, partici-
pando do dia-a-dia do mer-
cado deixasse de tomar co-
nhecimento ou mesmo sen-
tir de perto a expectativa
que, em várias ocasiões, era
criada pela "iminente so-
lução do problema de Do-
cas", segundo palavras bas-
tante comuns entre opera-
dores, técnicos e muitos in-
vestidores.

O problema se resumia
simplesmente no congela-
mento da correção monetá-
ria do ativo imobilizado da
empresa, determinado pelo
Ato Complementar n° 74.
Depois de longos anos de
consultas e mais consultas,
dois pareceres favoráveis —
do Procurador da Fazenda
Nacional e do Consultor-Ge-
ral da República — possibi-
litaram a incidência da cor-
reção monetária sobre o
ativo da empresa. Resulta-
do: uma bonificação de
200% e a liberação de divi-
dendos acumulados de 50%.

Minas
analisa o
comércio

Belo Horizonte (Sucursal)
— A realidade do comércio
mineiro, dos pontos-de-vista
do empregado e do empre-
gador, está sendo levantada
numa pesquisa, em fase de
conclusão, promovida pela
Federação do Comércio de
Minas Gerais e feita em
convênio com as Secretarias
da Indústria, Comércio e
Turismo e de Planejamento
do Estado.

O presidente da Fede-
ração do Comércio, Sr. An-
tônio Martins de Araújo,
disse que a pesquisa faz
parte de um esquema global
de trabalho que vem sendo
desenvolvido' há anos pela
entidade, tendo como ponto
máximo, este ano, o 2.° En-
contro de Modernização
Empresarial, realizado para
identificar os fatores que
inibem e os que estimulam
o desenvolvimento da em-
presa comercial mineira.
ESQUEMA DE TRABALHO

No esquema global de tra- •
balho, apoiado em grande
parte no Serviço Social do
Comércio — Sesc e no Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial — Semac,
o Sr. Martins de Araújo
destaca a profissiona-
lização, a educação social
do comerciário e seus- de-
pendentes (com especial
destaque para as atividades
de lazer), sua assistência
social e o apoio às empre-
sas.

Até setembro deste ano
foram formados 32 mil 950
alunos nos setores de hote-
laria, turismo, escritório,
vendas, formação de exe-
cutlvos, artes comerciais,
higiene e beleza, lembrou o
presidente d a Federação,
acrescentando que, na área
do lazer, a obra mais im-
portante foi a inauguração,
pelo Ministro do Trabalho,
Sr. Arnaldo Prieto, do Par-
que Aquático da Colônia dc
Férias Sila Velo;o, do Sesc.

Letras de
câmbio
com renda ® GRUPO FINANCEIRO NOVO RIO

BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS S.A.
associado oo BANK OF IONDON 4 SOUTH AME. ICA I IMITE D

NOVO RIO CRÉDITO. FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S.A.

NOVO RIO S. A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
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Indústria farmacêutica
acha difícil produzir
matéria-prima no país

A Indústria farmacêutica considera ser bas- ¦
tante dificil produzir matérias-primas no Brasil, dc-
vido à falta, de apoio governamental cm assegurar
a rentabilidade do setor. Entende, ainda, que para
alguns produtos não existe ainda mercado que jus-
tifique a produção local.

A questão da patente é outra dificuldade apon-
tada para uma perfeita execução do plano gover-
namental que estima a produção de 50 matérias-
primas básicas no país, dentro de curto prazo, den-
tro do processo de substituição de importações.

O assunto está em via.s de ser definido pelo
Governo, esperando-se que antes do final do ano
seja fixada a nova orientação. A tônica será o
maior aproveitamento possível dos recursos natu-
rais existentes no pais, para a produção dessas ma-
térias-primas consideradas prioritárias.

Controle de preços
reduz rentabilidade

A argumentação da indústria farmacêutica é de
que o mercado consumidor brasileiro ainda é insu-
íiciente para justificar a implantação dc fábricas
para produzir algumas das matérias-primas ainda
importadas. Observa a necessidade de haver uma
garantia de mercado. Como o Governo é hoje o
maior consumidor dp setor, o que a indústria quer
saber é até onde a Central de Medicamentos (Cerne)
iria, na fixação de quantidades mínimas de compra,
até que elas atinjam o ponto de equilíbrio.

Assinala, ainda, que a renda do trabalhador
brasileiro é insuficiente para manter um adequado
fluxo de comercialização, já que os preços dos rc-
médios são relativamente altos, porque o remédio
é um só, sendo quase impossível pensar-sc em duas
tecnologias, uma para consumo popular e outra
para consumo das classes de maior poder aquisiti-
vo.

Partindo dai, chegáím ao excessivo controle que
o Conselho Intei-ministerial, de Preços (CIP) vem
exercendo sobre a indústria, o que desestimula no-
vos investimentos. — Quem vai garantir a renta-
biliclade dos investimentos? — perguntam os seus
representantes. A explicação é que, no exterior, não
havendo essa política de controle de preços, toda
vez em que as matérias-primas sobem de preços, a
indústria pode repassá-los ao consumidor, conti-
nuando a manter a rentabilidade necessária aos
reinvestimentos.

Governo poderá até
reconhecer patente

A posição do Governo é no sentido de que a in-
dústria farmacêutica deve passar a produzir, no
pais, uni mínimo de 50 matérias-primas básicas,
que representam entre 70% e 80% das importações.
A idéia inicial previa a, fabricação de 133 matérias-
primas, mas a relação foi agora reduzida, preferin-
do-se deixar o restante para depois.

A concessão de incentivos fiscais considera ago-
ra a produção tle matérias-primas para a indústria
farmacêutica, e não mais indústria farmacêutica,
simplesmente. Isso acaba de ser decidido através
da Portaria de n/? 307, do Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial (CDI), do Ministério da Indústria
e do Comércio. Ela acompanha a orientação traça-
da pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II
PND), com vistas à substituição de importações na
área dos insumos básicos.

O que o Governo quer é disciplinar o setor, com
vistas a:

1) recursos naturais — fazer matérias-primas
aqui, aproveitando os recursos naturais existentes.
Para tanto, pensa-se no desenvolvimento da pes-
quisa no pais, para que venhamos a ter até uma
tecnologia própria.

2) estímulos — cogita-se na concessão de es-
timulos superiores aos normalmente concedidos pe-
lo Governo para a indústria, destinados aos indus-
trais que queiram acompanhar a nova orientação.

3) patente — estuda-se, ainda, a possibilida-
de de, mais adiante, reconhecer-se a patente das ¦
matérias-primas produzidas no Brasil, como forma
de assegurar um fluxo adequado de pesquisa.

4) associações — o estimulo à associações de
capital é outro elemento que está sendo analisado
em vários setores. Essa associação poderia ser feita
tanto na base do capital dividido proporcionahnen-
te entre o Estado (através da Central de Medica-
mentos), o empresário, nacional e o estrangeirei que
entraria com o know-how. Outra sugestão, é para a
associação pura e simples do capital estrangeiro
com o nacional, onde fosse possível.

.
A lisla

Hidróxido de alumínio, dipirona, alothano, ocl-
tocina, lidocaína, insulina, glicose, bromelina, sali-
cilico (ácido e derivados), paracepamol, ácido ni-
cotinico e derivados, ácido nalidixico, ..iapesan, va-
feina, cefalosorimas, clorafenicol e seus esteres, cio-
romezanona, ampicilina, betametazona, bexanicta-
zona, eritromicina, ergotamina, didroergotoxina,
metilergobasina, estano/.olol, estradiol, etinilestra-
diol, fenilefrina, glucamina e derivados, isosorbitòl,
dinitrato, mebenclazolc, nicotinico, niflumico, nitro-
furanos, pirante, pamoato, primidona, rifampicina,
procestedonà, sulfamidas, sulfonas, teobroinina, tes-
tosterona, vitamina C, vitamina B6, vitamina BI,
D-tiroxina, trimetropin, vacinas anti-sarampo e an-
lipoliomielltc.

Mercado paulista reage
em preços e no volume

São Paulo (Sucursal) —
O mercado paulista iniciou
a semana cm alta, recupe-
rando mais de 26 pontos
perdidos nos ú 11 i m os
pregões. O índice médio Bo-
vespa valorizou-se em 1,93%
c o volume de negócios
atingiu CrS 41 milhões 363
mil, que representaram Cr$
11 milhões a mais em re-
lação ao resultado da últi-
ma sexta-feira.

Em e v o 1 uç ã o até as
12h 15m, as operações esta-
bilizaram-se depois até o
final, prevendo-se para hoje
novas reações. As ações do
setor de petróleo continuam
sustentando o mercado, ve-
rificando-se a inclusão de
três na relação das que
mais subiram —- Petróleo
Ipiranga PP, com 35,8%,
Petrobrás (ON) com divi-
dendos, com 4,5%, e Petro-
brás PP com dividendos,
com 3,7%.

Petrobrás (PP e ON com
dividendos e PP parciais) 11-
deraram novamente a lista

das mais negociadas, parti-
clpando com 58,18% do vo-
lume geral. Açúcar União
PP e Banco União Comer-
ciai PN também foram, as
mais transacionadas, con-
tribuindo com 3,63 e 3,51%,
respectivamente. No merca-
do geral, a maior baixa foi
registrada por Unipar (PN
end.) com 17,8%.

O mercado a termo nego-
ciou CrS 5 milhões 261 mil,
destacando-se as transações
com Petrobrás PP parciais,
de 750 mil titulos, para 30
dias, e Banco do Estado de
São Paulo PP, em 390 mil,
para 90 dias. Centrais Elé-
tricas de São Paulo PP colo-
cou 55 mil papéis, para «e-
rem saldados em 120 dias.

Os índices de lucrativida-
de simples e de valorização
diária acusaram maior alta
para o setor petróleo, qui-
mica e petroquímica, com
mais 1,22 e 3,61%, e maior
baixa para alimentos, com
menos 0,30% e 1,38%, res-
pectivamente.

Cotações
Tílulos Abtrt. Min.

Accsita op 1,40 1,38
A;:_ Vill. op '. 1,25 1,25
Aços Vill. pp/b 1,68 1,68
Açúcar União pp 1.44 1,44
Açúcar União pn 1,44 1,44
AGGS op 0,72 0,72
AGGS pp 0,71 0,71
Alpargatas op 1,44 í ,42
Alpargatas pp -• - 1,25 1,22
Antárclica op 1,12 1.12
Arno pp 1,60 1,55
Ariex pp/b 0,77 0,76
Arlhur Lange op 0,41 0,40
Auxi.iar SP pn 0,90 0,90
Bandeir. Inv. pp 0,51 0,51
üjrD, Greene op 1,00 1,00
Bardella op 0,93 0,95
Bdrdeila pp 1,30 1,30
B.loo-Míncira op 3,05 3,05
üergamo cp , 0,55 0,55
Brad. Invcsl. on 1,20 1,20
Brad. Invcsl. pn 1,20 1,20
Bradesco on 1,50 1,50
Bradesco pn 1,32 1;32
Brahma pp 1,35 1,33
Brasil pp 6,50 6,40
Brasil pp 3,42 3,42
Brasil on 2,65 2,65
Brasmotor op 0,90 0,90
CTB on 0,23 0,22
CiB pn 0,52 0,52
Cacique pp 0,68 0,67
Casa Anglo op 1,20 1,20
Casa Anglo pp 1,15 1,10
CBV Inds. Mec. pp 0,40 0,40
Cemig pp 0,85 0,84
CESF pp 0,68 0,67
Cica pp 1,00 1,00
Cid,imar op 1,20 1,20
Cim. Gaúcho on 1,00 1,00
Cim. Gaúcho pn 1,00 1,00
Cim. Itaú pp 0,70 0,70
Cima. op 1,40 1,40
Cobrasma op 2,44 2,44
Cobrrsma pp 2,50 2,50
Concrelex pp 0,94 0,94
Coni rio pp/ b 0,36 0,36
Const. Beter pp 0,43 0,43
Copas pp 1,18 1,18
Docas Sanios cp 1,00 1.00
Docas Santos' op/v 3,26 3,26
Docas Símios op. n 3,17 3,17
Duratex op 1,50 1,50
Duratex pp 1,32 1,31
Ecel pp 0,28 0,28
Enbssa, pp 0,33 0,31
Ericsson op 1,74 1,74
Est. Paraná pn 1,00 1,00
Est. S. Pau o pp 1,35 1.30
Esl. Ã. Paulo on 1,10 1,10
Estreia op 1.08 I.C3
Eternit op 1,10 1,09
Eucatcx op . 1,56 1,56
FNV pp/a 2,40 2,40
Fer. Um. Bras. co 1,00 1,00
Fer. lam. Bras. pp 1,03 1,03
Ferliplan pp ..' 0,95 0,90
Fin. Bradesco on 1,20 1,20
Fin. Bradesco pn 1,20 1.20
Fund. Tupy op 1,00 1,00
Fund. Tupy pp 1,25 1,25
Heleno'Fons. op 0,47 0,47
Hindi op 0,37 0,36
IAP op .. 2,35 2,35
lind, Hcring op ../, 1,18 1,18
Ind. Hering ppa 1.21 1,21
Ind. Villa-es op 1,04 1,04
Ind. Villares ppb .'.. 1,33 1,33
Isem/Eluma op 1,20 1,20
Isam/EJuma pp 1,65 1,65
Itaú pn 1,00 1,00
L. Tel. 3ras. op 0,90 0,04
Light op . .. 1,10 1,03
Lofis Americanas op 3,02 3,01
Lojas Renncr pp 1,00~ 1,00
Madeirile cp 1,25 1,25
Magnesita op 2,15 2,15
Manah op 1,39 1,38
Manah pp 1,20 1,15
Manasa cp 1,00 0,96
Mangels Ind. op 1,90 1,90
Mondes Jr. pp 1,02 1,02
Mcrc. S. Paulo pp 1,20 1,20
Merc. S. Paulo on 1,10 .1,10
Mesbla op 0,74 0,74
Mel. Gerdau pp • 1,18 1,18
Melai leve pp ,.. ,3,25 3,20
Moinho -Sant. op 1,12 1,12
Munck Eq. Ind. op 1,50 1,50
Nacional pn 0,82 0,32
Noroeste Est. pp 2,19 2,19
Noroeste Esl. on 2,30 2,30
Paranepancma op 0,31 0,31
Paranapanema pp 0,31 0,31
Pari. Vil. pv. op 0,65 0,65
Paul F. Luz cp 0,90 ¦ 0,90
Pei. Ipiranga op 1,05 1.05
Pei. Ipiranga pp 1,60 1,55
Petrobrás pp 5,10 5,02
Petrobrás pp 4,90 4,80
Petrobrás cn 2,65 2,65
Potrobrás- on 2,55 2,55
Petrominas pp 0,75 0,75
Pirclli op 1,44 1,44
Promessa ppb 1,15 1,15
Rsndcn op 1,50 1,50
Real on 0,88 0,38
Real pn 0,85 0,85
Real de Inv. pp 0,68 0,66
Real de Inv, on 0,65 0,65
Real de Inv, pn 0,65 0,65 .
Sadia Concor. op 1,70 1,70
Sadia Concor. pp ,. 1,90 1,90
Santa Maria pn 0,53 0,53
Servix Eng. op 0,27 0,25
Sharp pp 3,63 3,63
Sid, Aço Norte ppa 1,40 1,40
Sid, Mnnncsmann op 1,95 1,95
Sid. Nacional ppb 1,05 1,C5
Sid. Riogrand. pp 1,65 1,65
Souza Cruz op 2,25 2,18
Sla. Olimpia pp 1,00 1,00
Sudeste op 0,16 0,16
Sudeste pp 0,16 0,16
Supergasbrás op * 0,66 0,66
taubaté Ind. on 0,85 0,85
íeka pp 0,70 0,70
Tekno Eng. op ,, 1,32 1,32
Transaulo pp .'.' '. 0,35 0,35
T-ansparaná op :•-,-¦ .1,41 1,41
Transparaná pp _..'., 1,69 1,68
Tur. B.idesco on 0,95 0,95
Ultrolar pp 0,27 0,27
Uni-lo Bancos pp 0,70 0,70
União Bonccs pn 0,62 0,60
União Com. pn 0,95 0,95
Vale R. Doco op 3,05 3,05
Valm.t op 1,05 1,05
Varig pp 0,78 0,75
Vldr. Smaritta op 0,97 0,95
Vigorelll op 1,03 1,03

Fech.

1,41 1,40 533 400
1,26- 1,26 4 800
1,75 1,75 47 500
1,44 1,44 936 000
1,44 1,44 69 500
0,72 0,72 18 000
0,71 0,71 15 000
1,46 1,46 115900
1,27 1,25 57 300
1,13 1,13 47 700
1,60 1,55 75 100
0,77 0,77 21 200
0,45 0,40 IS 000
0,90 0,90 25 000
0.51 0,51 11000
1,00 1,00 15 eco
0,98 0,98 4100
1,30 1,30 10600
3,22 3,18 392 400
0,57 0,57 152 C00
1,20 1,20 5 400
1,20 1,20 17 100
1,50 1,50 ' 5 80O
1,32 1,32 111 100
1.36 1,36 26 500
6,50 6,50 121 900
3.50 3,45 221 400
2,70 2,65 54 800
0,90 0,90 21 200
0,23 0,22 25100
0,53 0,52 77 900
0,63 0,67 7 000
1,20 1,20 15 000
1,15 1,12 43500
0.40 0,40 25 000
0,86 0,86 785 000
0,68 0.63 238 300
1,00 1,00 32 700
1,20 1,20 10 000
1,00 1,00 14 000
1,00 1,00 93 600
0,72 0,72 66 700
1,40 1,40 7 500
2,44 2,44 10 OCO
2.51 2,51 164 400
0,94 0,94 10 000
0,36 0,36 20 OCO
0,44 0,44 10 000
1,18 1,18 9000
1,00 1,00 5 40O
3,30 3,30 28 000
3.17 3,17 7700
1,50 1,50 19 300
1.32 1,32 53 800
0,28 0,23 36 700
0,35 0,35 112 100
1,75 1.75 48 OCO
1,00 1,00 1920O
1,35 1,30 475 C-y
1,10 1,10 14 100
1.10 1,10 102 500
1.11 1,11 55O0O
1,56 1,56 27 700
2.40 2,40 65 500
1,00 1,00 5 100
1,05 1,05 11 100
0,95 0,95 6 700
1,20 1,20 4 200
1,20 1,20 8000
1,C0 1,00 5 000
1,25 1,25 60C00
0,47 0,47 17 000
0,37 0,36 24 OCO
2.35 2,35 11 900
1.20 1,20 5 000
1.21 1,21 5 400
1,05 1,05 163 000
1.37 1,37 23 100
1.36 1,36 6 3CO
1.68 1,68 5 7CO
1,00 1,00 62e00
0,90 0,84 123 700
1.11 1,11 53 700
3,05 3,05 37 200
1,00 1,00 18 800
1,25 1,25 4 000
2,15 2,15 9000
1.39 1,33 60 000
1,20 1,15 11000
.1,00 0,96 40 600
1,90 1,90 30 000
1.02 1,02 17000
1,20 1,20 • 20C0O
1,10 1,10 10000
0,75 0,75 5 900
1.18 1,18 69200
3,25 3,25 ' 109 100
1.14 1,12 22300
1,50 1,50 12000
0,82 . 0,82 10100
2.19 2,19 43 800
2,30 2,30 15 000
0,31 0,31 200 000
0,31 0,31 424 000
0,65 0,65 15 000
0,93 0,93 32 600
1,50 1,42 111600
2.12 2,00 223 600
5,32 5,30 2 420 700
5.18 5,10 1374 200
2,80 2,76 ¦ 535 500
2,65 2,60 28 9C0
0,75 0,75 20 000
1,44 1,44 36 600
1.15 1,15 14000
1,50 1,50 10000
0,88 0,88 24 300
0,85 0,85 88000
0,68 0,66 10 000
0,66 0,66 27 500
0,66 0,66 77 400
1,70 1,70 20 000
1,90 1,90 200CO
0,53 0,53 10 C00
0,27 0,27 155 OCO
3,63 3,63 10 5CO
1.40 1,40 25000
1,97 1,97 24 000
1,08 1,07 30 300
1,65 1,65 10 OCO
2,25 2,20 76 200
1,00 1,00 20 000
0,16 0,16 100000
0,16 0,16 230CO0
0,66 0,66 10 5C0
0,85 0,85 66 200
0,70 0,70 24 000
1,32 1,32 20 000
0,39 0,39- 20200
1.41 1,41 10000
1.69 1,69 30 OTO
0,95 0,95 5 100
0,27 0,27 90 OCO
.0,70 0,70 103 100
0,62 0,60 15 800
0,95 0,95 1 333 700
3,15 3,15 228 900
-1,05 1,05 5 000
0,78 0,77 133 900
0,97 0,95 33 000
1.03 . 1,03- 65000
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Perícia a ind a não apontou Lions debate
causa do fogo que destruiu
helicóptero em Morro Azul

problemas de
Copacabana

Niterói (Sucursal) — A hipótese inicial é de
incêndio provocado, mas os peritos da Aeronáutica
ainda não determinaram-as causas do incêndio quedestruiu o helicóptero PTH-GB, da Votec, que vinhado Alto Xingu com o piloto Luís Carlos e o meca-nico de vôo, e pousou — depois de escalar em Belo
Horizonte, num terreno da localidade de Morro Azul,
em Petrópolis.

Os dois ocupantes do aparelho prestaram de-clarações ontem ao Parasar (Serviço de Busca e
Salvamento da Aeronáutica), informando que se di-
rigiam ao Rio e interromperam a viagem em con-
seqüência da má visibilidade. .0 mecânico, cujo no-
me não foi divulgado, disse que ambos deixaram o
terreno por volta de 17h30m, depois de encarregar
José Aniceto Amaral da guarda do aparelho.

do terreno, Comélio da Ro-
cha Oliveira, chamou logo
os bombeiros, mas já não
havia possibilidade de sal-
var o aparelho.

Ontem pela manhã,
quando retornaram a Pe-
trópolis, José Luis e p meca- ;
nico foram levados para o
32? Batalhão de Infantaria
e, à tarde, ao Parasar onde
prestaram depoimento.

LANCHE E VIAGEM

Á noite, após lanchar na
casa de um amigo (identlfi-
cado como Francisco), pilo-
to e mecânico voltaram ao
helicóptero, retiraram suas
bagagens e viajaram para
o Rio por via rodoviária. O
incêndio ocorreu cerca de Numa hora depois (22h) e o
empregado do proprietário

AVISOS RELIGIOSOS

Almirante

Augusto Roque Dias Fernandes
(7.» DIA)

+ 

Lygia Rcisen Dias Fernandes, Liçii.i c Cláudio Ruarquc
Benchirnol (ausentes) e Augusto Roque Dias Fernandes
Filho, agradecem as manifestações dc pesar recebidas
e convidam para a Missa que fprão celebrar por alma
de seu querido esposo, pai c sogro, amanhã, dia 18,

às 11,30 horas, na Igreja da Santa Cruz dos Militares; à Rua l.°
de Março, 36.

(P

Mariangela Paladino Pelosi
(MISSA 2.° ANIVERSÁRIO)

+ 

Rogelio Paladino Pelosi, Clotilde Pa-
ladino Pelosi, Isolda Pelosi Jucá, Ri-
tina Pelosi Câmara, genros e netos,

convidam parentes e amigos para a missa que
mandam celebrar em sufrágio de sua bonís-
sima alma, amanhã, quarta-feira, às 18 horas,
na Igreja de Santa Luzia (Castelo).

ORLANDO L. PIMENTA-BUENO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família, profundamente sensibi-
lizada, agradece as manifestações
de carinho recebidas por ocasião

do falecimento de seu CHEFE, e convida

para a missa de 7.° dia que será rezada
em intenção de sua boníssima alma, no
altar-mór da Igreja N. S. do Carmo, ama-
nhã, quarta-feira, dia 18, às 11:00 horas.

Os problemas da mcndl-
canela, dó menor abando-
nado c cios tóxicos (uso In-
devido) ainda são graves
em Copacabana e de um
modo geral em toda a Zo-
na Sul, segundo uma pes-
quisa realizada no bairro,
oujos resultados começaram
a ser debatidos ontem peloLlons Clube, visando enca-
mlnhar sugestões às auto-
ridades propondo soluções.

Dizendo que "o Governo
nãó criou ainda a filosofia
de Copacabana" para pro-movê-la do ponto-de-vista
turístico, o presidente do
Sindicato de Hotéis e Slmi-
lares, Sr. Milton de Carva-
lho, mostrou que o bairro,
como outras cidades, tem
os seus defeitos, porém aln-
da são menores do que os
existentes em muitos cen-
tros de turismo.

DROGA

Após conceituar moder-
namehle a mendicância e a
situação do menor abando-
nado ~ cujas causas são
em sua maioria econòmi-
cas — o professor de Direi-
to do Trabalho e Sistemas
Econômicos Alexandre Ma-
tesco Franco abordou tam-
bém a problemática do uso
indevido dos tóxicos.

A disseminação dos tó-
xicos, principalmente entre
a juventude, faz parte de
um plano para destruir a
sociedade. E' de causa poli-
tica, pois enquanto na Chi-
na e na União Soviética o
tráfico dc drogas é conde-
nado até com o enforca-
mento, ele é exportado.
Respondendo a uma per-
gunta, o professor Matesco
Franco disse que são cerca
de 5 mil os traficantes In-
ternacionais e que muitos
mudarão de profissão quan-
do tiverem de pagar Impôs-
to de Renda, ICM ou IPI
sobre suas atividades.

Dando sua contribuição
para a solução de alguns
problemas sociais, como os
da mendicância e do me-
nor abandonado, o desem-'
bargador Cristóvão Breiner
acha que falta legislação
adequada para que eles se-
jam enfrentados. Sugeriu
que as medidas fossem to-
macias em nivel de munici-
pio, "como estamos fazen-
do em relação a Copaca-
bana".

O simpósio sobre os pro-
blemas de Copacabana —
que já recolheu 3 mil quês-
tionários distribuídos à po-
pulação com respostas a 30
itens — termina amanhã,
no Forte do Leme. Hoje, às
20h30m, o Almirante Pau-
Io Moreira da Silva falará
sobre Controle da Poluição
Ambiental (sonora, do ar,
da água e das praias). O
urbanista Sérgio Bernardes,
às 21h30m, dará uma Visão
Prospectiva para Copaca-
bana.

Augusto Roque Dias Fernandes
(MISSA DE SÉTIMO DIA)

+ 

Almirante Zilmar deAraripe Macedo, Almirante Archi-
medes Pires de Castro é Sra., Comandante Eduardo Ban-
deira de Mello e Sra., Octávio da Nóbrega Frias e Sra.,

Carlos Pitta Britto e Sra., Tenente José de Lyra Chaves, convi-
dam para a missa de sétimo dia pela alma de seu grande amigo
Almirante AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES a ser celebra-
da amanhã dia 18, quarta-feira, às 11:30 horas, na Igreja Santa
Cruz dos Militares, à Rua Primeiro de Março, 36.

JOAQUIM CAETANO DE CASTRO
- (MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Antônio Erasmo Caetano de Castro, Rosa Amélia de'Castro, Perpétua
de Castro Izahias, Farid Izahias, Daria de Castro Baratina, Geromilson
Bareúna, Marirdia de Castro e Sebastião Acácio de Castro e sobrinhos,
agradecem as manifestações de pesar e convidam parentes e amigos

para assistirem a missa por intenção de sua alma, que será rezada amanhã, dia
18, às 11 horas, nà Igreja de N. S. da Conceição e Boa Morte, Rua do Rosário
esq.. de Av. Rio Branco. (C

MARIA PINHEIRO JOBIM
(CONCEIÇÃO)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Maria da Glória Pinto Valvêrde, Danton Jobim, senhora, filhos, noras
e netos, José Jobim, senhora e filhos, Armando Luz, senhora, filhas,
genros e netos, Francisco Antenor Jobim, senhora, filhos e netos, Jarbas
Jobim, senhora, filhos, noras é netos, Carlos Castor de Menezes, se-

nhora, filhos, genro, nora e netos, sensibilizados, agradecem a todos as manifes-
tações de pesar pelo falecimento de sua querida filha, irmã, cunhada e tia e
convidam para a missa de 7° dia, que será realizada na Igreja de N. S. da Con-
ceição e Boa Morte, Rua do Rosário esq. de Av. Rio Branco, no dia 18, às 10 hs.

¦ (p

Promotor denuncia Tenente
da Aeronáutica que foi à
polícia fardado de Capitão

O promotor Marcos Dantas Hardman, da Ia.
Auditoria da Aeronáutica, ofereceu denúncia contra
o Segundo-Tenente IG da Aeronáutica, Aderito Ri-
beiro, como infrator do Artigo 171 do Código Penal
Militar.

Segundo a denúncia, no dia 18 de julho último,
por volta das 10 horas, o acusado compareceu a unia
audiência na 17a. DP, fardado de capitão-aviador,
conforme sua própria confissão.
IPM

O IPM foi mandado ins-
taurar pelo Major-Brlga-
deiro Alfredo Gonçalves
Corrêa, diretor da Diretoria
de Administração do Pes-
soai, tendo como encarrega-
do o Capltão-Intendente
Armando Amaral Loureiro.

Afirma ainda o represei!-
tante do Ministério Público
Militar que o acusado fa-
zla-se passar por Capitão
no Conjunto Mem de Sá„de
acordo com depoimentos de
inúmeras testemunhas ou-
vidas no decorrer do IPM.

DEPOIMENTOS

Os autos estão com o
Juiz-Auditor Teócrito Mi-
randa para recebimento.
Caso o Magistrado receba
a denúncia, marcará a data
inicial do sumário de culpa,
com a qualificação e o in-
terrogatório do Segundo-
Tenente Aderito Ribeiro. .

Foram arrolados testemu-
nhas de acusação, a serem
ouvidas no decorrer da ins-
tfução criminal, Dalmo Ru-
bens de Paula, Inaldo Ribei-
ro Dantas e Ataicle Lopes
dc Morais.

. O Supremo Tribunal Pe-
deral reformou a sentença
do Superior Tribunal Mili-
tar que havia condenado o
estudante Cláudio Torres
da Silva a três anos de rc-
clusão, para absolver o réu.
Cláudio Torres da Silva foi
condenado, inicialmente, a
seis anos. de reclusão pelo
Conselho Permanente d e
Justiça da Ia. Auditoria do
Exército, acusado de t°r to-
mado parte no assalto ao
Banco Mercantil, em Nite-
rói, no dia 4 de julho de
1969, quando foram rouba-
dos Cr$ 57 mil 980 e 7 centa-
vos.

ADIAMENTO

O Conselho Permanente
de Justiça da Ia. Auditoria
da Aeronáutica, tendo como
Juiz-Auditor o Sr. Mário
Moreira de Sousa adiou, si-
nc die, o julgamento marca-
do para ontem, de Ottoni
Guimarães Fernandes Jú-
nior, enquadrado nas
sanções da Lei de Seguran-
ça Nacional.

O adiamento foi motiva-
do pela não apresentação
do réu por parte das autori-
dades da Susipc.

Exército da Salvação ocupa
ruas do Centro em busca
de donativos para o Natal

Com seu panelão suspenso no tripé e estenden
do o pandeiro aos transeuntes para recolher donati-
vos, o Exército da Salvação voltou ontem, das 9h às
17h30m, às ruas do Centro com seus cânticos de
Natal, interrompidos apenas por um hora e meia pa-
ra o almoço.

A sargenta Lucy da Silva Cruz, que toma conta
do grupo instalado junto à loja Sloper, na Rua
Uruguaiana, não soube dizer quanto dinheiro tinha
juntado mas mostrava-se satisfeita: "Quase todo
mundo pára um pouco'para ouvir e no fim sempre
dá uma ajuda. E' tudo para os pobres, mesmo aque-
les que não são membros do Exército".
DESFALQUES

Cada banda se compõe de
oito a 10 artistas (quase só
mocinhas), que se encarre-
gam dos diversos instru-
mentos e ao mesmo tempo
cantam Noite Feliz, Adeste
Fideles, Pinheirinho, que
Alegria, e outras músicas
natalinas. São quase todos
estudantes.

Outra banda, na esquina
da Avenida Rio Branco com
a Rua do Ouvidor, sob o co-
mando da brlgadeira Par-
thannen (que veio expres-
samente da cidade de Cam-
pos para ajudar a campa-

nha), estava meio desfalca-
da porque, segundo ela, ai-
guns membros ainda não ti-
nham obtido dispensa do
patrão.

Um terceiro grupo, d e
Bangu, passou o dia junto
ao Banco do Brasil, na es-
quina da Avenida Presiden-
te Vargas com a Rio Bran-
co.

Os artistas, segundo a
sargenta Lucy, voltarão a
se apresentar todos os dias
até a véspera de Natal, à
exceção de domingo. E sá-
bado ficarão só até o meio-
dia.

Alfredo Carvalho de Sá Leitão

+ 

Henio, Cléa, Regina Lúcia, Rejane Cristina
e Rúbia Cléa, ainda profundamente cons-
ternados com o desaparecimento de seu
muito querido pai e avô, ocorrido em 17 de

dezembro de 1973, rogam a todos os seus parentes
e amigos que em suas orações se lembrem de pe-
dir ao bom Deus que mantenha ALFREDO eterna-
mente sob sua proteção, pelo que ficam agradecidos.

DR. AMILCAR BARCA PELLON
(AGRADECIMENTO)

Sua família sensibilizada agradece a to-
dos que compareceram ao seu sepultamento
ocorrido a primeiro deste mês e à missa de
7.° dia, bem como às manifestações de pesar
recebidas pessoalmente, por cartas e. telegra-
mas.

DR. NELSON GUEDES MUNIZ
(FALECIMENTO)

+ 

Stella Guedes Muniz,* Ten. Cel. Av. Carlos
Roberto Gomes Ribeiro e família, Hamilton
Lacerda e família, César Henrique Lopes e
família; Marechal do Ar R. Antônio Guedes

AAuniz e senhora; Amelina Fernandes de Azevedo;' Fernando Carneiro Carneiro Leão e família; Flávio
Antônio Muniz e família; Marc de La Reveliere e fa-
mília (ausentes); esposa, filhos, noras, genros e ne-
tos, irmãos e cunhada, sogra e sobrinhos, profunda-
menle consternados participam o falecimento do que-
rido NELSON e convidam seus amigos e parentes
para seu sepultamento, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza para b Cemitério São João Baptista, às
11 (onze) horas da manhã do dia 17 terça-feira.

(p

Chuva no Rio
cala menos
telefones

O número de telefones
mudos no Rio om conse-
quêncla das chuvas caidas
nos últimos três dias não
chegou a 500, segundo a
Companhia Telefônica Bra-
sileira. Os dados, no entan-
to, não são precisos, pois,esclarece a Companhia, o
pico de defeitos só se re-
gistra de 24 a 48 horas após
as chuvas.

Os aparelhos enguiçados,
a maioria nos bairros da
Gávea, Copacabana e Cen-
tro, serão reparados até as
18 horas de hoje. De acordo
com a empresa, os dados
causados pelas chuvas há
10 anos provocavam paneem até 50 mil aparelhos,
mas, depois de adoção da
pressurlzação dos cabos (in-
Jeçáo dc ar seco), a manu-
tençáo melhorou muito.

Pão de
Açúcar terá
urbanização

.5
O Conselho de Planeja-

mento Urbano aprovou on-
tem e autorizou aos arqui-
tetos da empresa concessio-
nária a promoverem o deta-
lhamento do projeto de re-
forma urbanística do morro
do Pão de Açúcar, propon-do, apenas, pequenas alte-
rações de ordem técnica no
mirante projetado.

Quanto à parte urbanisti-
ca do morro da Urca, o
Conselho aprovou os planos
para o anfiteatro e para o
restaurante, mas impõe res-
trições de ocupação ao pro-
jeto de edificação do pavi-lhão de exposições, que de-
verá ser modificado, de mo-
do a atender as vocações
paisagísticas do local.

HUMILDADE

O presidente do Conselho
dc Planejamento Urbano,
Sr. Francisco de Melo Fran-
co, disse que serão necessá-
rias mais uma ou duas
sessões para estudo do an-
teprojeto do pavilhão de ex-
posições, que no entender
dos conselheiros "não deve
contar na paisagem, mas
sim integrar-se no paisagis-mo de forma discreta e com
uma certa intenção de hu-
mildade."

O pavilhão, segundo os
conselheiros está um pouco
alto e muito aparente, o
que não deve acontecer.

Chagas cria
Conselho de
Tombamento

O Governador Chagas
Freitas assinou ontem de-
creto constituindo o Conse-
lho Estadual de Tomba-
mento, em mandatos de um
ano, integrado pelas seguin-
tes pessoas: presidente Fer-
nando de Carvalho Barata,
secretário de Cultura, Des-
portos e Turismo; membro
nato Trajano Garcia
Quinhões, diretor da Di-
visão de Patrimônios Histó-
ricos e Artísticos, do Depar-
tamento de Cultura; mem-
bros efetivos Waldlr Leal da
Costa, arquiteto, pela Secre-
taria de Justiça; Pedro Tei-
xeira Soares Neto, arquite-
to, pala Secretaria de Pia-
nejamentos; Carlos Alberto
Carvalho, arquiteto, pela
Secretaria de Ciências e
Tecnologia; Carlos Werneck
de Carvalho, pela Secreta-
ria de Obras Públicas; e
membros suplentes, respec-
tivamente, Luis Aldo Mo-
raya, Hélio Ribas Marinho,
Fernando Guimarães e Má-
rio Fernandes Guedes.

Polícia t e ii t a reconstituir
agora as últimas horas de
vida do americano Toomey

A policia já reconstituiu os passos do norte-americano Humphrey Wallace Toomey, desde lh30m de sábado (quando chegou ao Rio) até às 20hdc domingo da semana passada. Falta saber apenaso que ele fez daquela hora até as 8h da segunda-feira seguinte, quando foi morto com um tiro nabarriga.
A mulata Conceição Batista de Sousa, a maisrecente suspeita no caso, será liberada hoje. já queconseguiu provar tudo o que disse em seu depoi-mento, na sexta-feira. E a polícia se volta novamen-te para os parentes e amigos mais íntimos da víti-ma, que depois de interrogados, serão acareados.

CIGARRO ROTHMAN'S
Nos interrogatórios, a po-licia vem perguntando aosdepoentes a marca do ci-

garro que fumam, e tudo is-
so vem sondo consignado
p a r a posterior acareação.
Todas as pessoas que já
prestaram depoimento res-
pondem livremente às per-
guntas dos policiais que, dc-
pois de inquirirem a todos,
farão um retrospecto queserá analisado juntamente
com o resultado da pericla
complementar, feita no fi-
nal da semana.

As pontas de cigarros Ro-
thman's, encontradas n o
quarto da vitima, foram re-
colhidas pela polícia e estão
guardadas em um recipien-
te lacrado, para que não se-
ja alterado o molde denta-
rio da pessoa que o fumava
e tinha por hábito morder
o filtro. As investigações járevelaram, também, a exis-
tència de uma terceira pes-soa no apartamento, na ho-
ra do crime, mas nada foi
revelado a respeito.
CONTRADIÇÕES

Das pessoas ouvidas até
ontem, a policia só encon-
trou contradições no depoi-
mento do ex-genro da víti-
ma, Paul Lojnikov, com re-
lação à comunicação d a
morte de Humphrey Too-
mey. Paul disse à policia
que comunicou o fato à sua
ex-esposa Gailbraith Too-
mey por volta das 17h da
segun da-feira retrasada,
mas ela declarou que a
morte do pai chegou ao seu
conhecimento às 15h, quan-
do, na casa de uma amiga,
encontrou o recado de Paul
Lojnikov.

Possivelmente hoje a
Sra. Gailbraith deverá ser
ouvida por policiais da De-
legacia de Homicídios,
quando então explicará por
que procurou dificultar o
trabalho da policia, não re-
velando que seu pai passou

IS

a madrugada dc domingovéspera do crime — em
companhia deConceição
Batista dc Sousa.
ABERTO INQUÉRITO

O delegado Rescala Bitar
assinou ontem a portariadeterminando a abertura
dc inquérito para apurar a
morte dc Toomey. Há dias
ele disse que só tomaria
aquela providencia quandotivesse um indiciado, poi>
que, pela lei, depois d a
abertura do inquérito, há 11-
mitação de tempo — 30 diaspara enviar todo o tra-
balho policial à Justiça,
com relatório e o nome do
indiciado; ou solicitar do
Judiciário novo prazo parainvestigações.

Nos corredores da Delega-
cia de Homicídios, nas últi-
mas horas de ontem, co-
montava-se que os policiais
haviam prendido mais uma
mulher, cuja identidade
não foi revelada. Quanto ao
tipo de munição usada no
revólver do criminoso, o
Instituto de Criminalística
revelou que é de fabricação
nacional (Companhia Bra-
sileira de Cartuchos).

Policiais informaram que
Toomey foi visto com vida
pela última vez por uma
mulher que esteve em sua
companhia no apartamento
onde ocorreu o crime, às
20h de domingo. Toomey,
segundo a policia, quase
uma hora após ter chegado
a sua casa no sábado, dia
7 último, procedente dos Es-
tados Unidos, conheceu a
mulher Conceição Batista
dc Sousa, com quem perma-
neceu até as 12h de domin-
go. Por volta das 15h, saiu
para almoçar, voltando às
16h30m. Uma hora depois
recebia outra visita femini-
na em seu apartamento,
que de lá saiu por volta das
20h. O nome dessa mulher
está sendo mantido em sigi-
Io.

Promotor paulista envia a
Juiz relatório final sobre
a Operação Camanducaia

São Paulo (Sucursal) — O relatório final sobre
a Operação Camanducaia — envolvendo o transpor-
te de 97 menores para Minas — foi apresentado,
ontem, ao Juiz Corregedor dos Presídios e da Poli-
cia Judiciária, Sr. Laércio Talles, pelo Promotor Pú-
blico João Batista Marques da Silva, que solicitou a
distribuição da sindicância como inquérito policial.

Ao mesmo tempo, o delegado Antenor de Cas-
tro Lellis concluía a segunda sindicância realizada
pela Secretaria de Segurança Pública, solicitando a
designação de uma autoridade para iniciar "o com-
petente processo administrativo." O promotor soli-
citou que o Juiz Corregedor encaminhe uma cópia
do relatório ao Ministro da Justiça.

TFRfai
homenagem a
E. Gueiros

Brasília (Sucursal) — O
Tribunal Federal de Recur-
sos reúne-se hoje para ho-
menagear o seu vice-presi-
dente, Ministro E s d r á s
Gueiros, que a 26 de janeiro
próximo será atingido pela
aposentadoria compulsória.
A homenagem realiza-se
agora porque em janeiro o

. TFR estará em recesso.
Nascido em Natal, o Mi-

nistro Esdras Gueiros for-
mou-se primeiro em Odon-
tologla, na Universidade de
Pernambuco, e cursou de-
pois Direito, tendo-se for-
mado em 1938. Foi membro
do Conselho Penitenciário,
presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil —
Seção do Distrito. Fsdèrãíi
Em janeiro de 1966 foi no-
meado para o TRF. Foi
tabmém suplente do Trlbu-
nal Superior Eleitoral.

FALSA SINDICÂNCIA

Num amplo relatório de
32 laudas, o Promotor João
Batista Marques da Silva
Filho analisou pormenoriza-
damente todos os fatos que
cercaram a chamada Ope-
ração Camanducaia, desta-
cando a sindicância falsa
realizada pela policia na
primeira vez.

Lembrou que as con-
clusões "não são contra a
policia e, sim, em favor de
uma polícia melhor", acres-
centando:"Apontar erros, realizar
Sindicâncias que visem o
aprimoramento da policia
paulista, não é desmere-
cê-la. E, se é tida como um
modelo de organização poli-
ciai no Brasil, fatos como
os desta Operação Carnan-
ducaia não podem determi-
nar demérito algum."

O promotor elogiou, ain-
da, o comportamento dos
repórteres que acompanha-
ram o caso, afirmando que"uma imprensa cujos repre-
sentantes agiram com dig-
nidade, noticiando a verda-
de, é uma força viva a mos-
trár o que precisa e deve
ser corrigido, sendo fator
importante na consolidação
de uma democracia."

Solicitou, também, que
além do Ministro Armando
Falcão, sejam enviadas có-
pias do relatório ao presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, ao Pro-
curador-Geral da Justiça, ao
Juiz de Menores e aos Se-
oretárlos de Justiça e de
Segurança Pública.
INDICIADOS

Tanto na sindicância po-
lidai como na judiciária
estão indiciados o delegado
Rubens Ameleto Liberatori,
os Investigadores Otacilio
Augusto, Valdemar Migus e
José Samuel Garcia, o mo-

torista Roberto Silva Gon-
çalves e o escrivão José Mi-
pio Pinto.

Treze delegados foram in-
diciados por assinarem bo-
letins de recolha dos meno-
res, esclarecendo o promo-
tor que "não há nos autos
nada que comprove partici-
pação de nenhum dos men-
cionados em qualquer fase
da Operação C a m a n d u-
caia."

São eles: Antônio Stran-
burg M. Moura, Getúlio
Paelo Prado, Amauri José
Maio, José Carlos Chagas,
Antônio de Souza, José As-
sêncio de Araújo, Rubens R.
Dalle Duche, Carlos Alberto
Costa, Justino Ramos Jr,
Sérgio Castro Pontes. Raul
Nogueira Lima, Márcio Luís
de Campos e Sidnei Nasci-
mento de Oliveira. Segundo
o promotor, há mais dois
delegados não identificados,
o que poderá ser feito no
Juizo Criminal.

Foram indiciados, ainda,
o delegado Celso Chagas,
por ter presidido a primeira"sindicância" realizada pa
policia; o /delegado Paulo
Fernandes Fortunato, que
permitiu a entrada do ôni-
bus no DEIC. sabendo, que
ele transportaria os meno-
res; e o carcereiro Carlos
Francisco da Silva Campos,
que sabia do transporte de
menores e infringiu o dever
funcional, pois não poderia
entregá-los sem a devida 11-
beração. \

CONCLUSÃO

Na noite de ontem, a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica de São Paulo divulgou
nota oficial comunicando a
conclusão da sindicância su-
bre a Operação Camandu-
caia, na qual os indiciados
são acusados de "procedi-
mento funcional grave."
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Nautilus
estréia no
clássico

Doze animais estão com
estréias previstas para as
próximas corridas no Hlpó-
dromo da Gávea e Nautilus,
filho de Coaraze e Minneh,
de criação e propriedade do
Stud Santa Terezlnha, par-

. ticlpará do GP Derby Clu-
be, no domingo, trazendo
campanha de São Paulo.

Entre os estreantes, há fl-
lhos de Major's Dllemma,
Vasco de Gama, Notable,
Magnasco, Nordic, Innocent,
Agadirb, Fólio, Fiapo, Alu-
já, Oganah e Coaraze. Bo-
nus, castanho, de São Pau-
Io, descende de Vasco de
Gama e é de criação e pro-
priedade do Haras Castelo
S. A.

A relação completa dos
estreantes:

ESTREANTES

Badana — Fem., cast., SP
(30-07-70) por Major's Dile-
ma e Nebita — Criação doHaras Dilema e propriedadedo Stud Botlek- — Trei-
nador: H. Cunha.

Bônus — Masc, cast., SP
(1-08-71) por Vasco de
Gama e Karkhan — Cria-
ção e propriedade da
Fazenda e Haras Castelo
S/A — Treinador: A. P. Sil-
va.

Cabanita — Fem., alazão,' SP (7-09-71) por Notable e
Ellafitz — Criação do Haras
Flor de Maio e propriedade
do Haras Vale Alegre —
Treinador: E. Coutinho.

Cooker — Masc, cast., RJ
(8-09-71) por Magnasco e
Kalila — Criação do Haras
Sarisa e propriedade de
José Carlos Vieira Romeiro

Treinador: O. M. Fer-
nandes.

Diflage — Fem., alazão,
SP (23-02-72) (nascimento
do 1? semestre) por Nordic
e Camouflage — Criação do
Haras São Luiz e proprie-
dade do Stud .João Jabour

Tr. A. Morales.

Dandu — Masc, cast., PR
(10-12-71) por Innocent e
Mui Gracias — Criação e
propriedade do Haras Faixa
Branca — Treinador: P.
Duranti.

Espalhada — Fem., cast.,
SC (13-10-71) por Agadirb e
Sergirá — Criação do Haras
São Jorge e propriedade do
Stud Yonne — Treinador:
F. Abreu.

Folig — Masc, tord., RJ
(27-08-71) por Fólio e Ig —
Criação do Haras da Brasa
e propriedade de J. L.
Bodin e A. C. Amorim —
Treinador: A. Ricardo.

Pimpa — Fem,, cast., SP
(13-11-71) por Fiapo e Haste

Criação de A. J. Peixoto
de Castro Jr. e propriedade
do Haras Aminco — Trei-
nador: C. Rosa.

Ulajá — Masc.; cast., RS
(11-12-69) por AlujáeFane-
ri — ' Criação do Haras
Capivarita e propriedade do
Stud Por do Sol — Trei-
nador: Z.D.Guedes.

Trentino — Masc, cast.,
SP (1969) por Oganah e
Nonette — Criação do Ha-
ras Serra Verde e proprie-
dade do Stud Capricórnio

Treinador: N. Navarro.
" Nautilus — Masc, cast.,
SP (1970) por Coaraze e
Minneh — Criação do Ha-
ras Santa Terezinha e pro-
priedade do Stud Santa Te-
rezinha — Treinador: M.
Almeida.

Consagrada
ganha em
Carazinho

Porto Alegre (Sucursal)
A potranca Consagrada,

de Carazinho, venceu ontem
à tarde o Grande Prêmio
Luís Getenhuber, disputado
na cancha reta do Jóquei
Clube Carazinhense entre
potros de dois anos e com
a dotação, maior de Cr$ 80
mil.

Consagrada foi vettcedo-
ra do terno final superan-"do os paranaenses Aravera
e Barone, da cidade de Pai-
mas, que também haviam
se classificado nos ternos"eliminatórios realizados do-
mingo. Além dó prêmio de
Cr$ 80 mil ao vencedor, o
Jóquei Clube Carazinhense
distribuiu CrS 30 mil ao se-
gundo colocado e Cr$ 20 mil
ao terceiro. O movimento de
apostas ultrapassou aos CrS
500 mi.
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Francisco Esteves está decidindo o segundo lugar na estatística carioca com Jorge Pinto

Jóquei Clube forma
GP Derby Clube com
nove concorrentes

Apenas nove concorrentes
foram inscritos no penúlti-
mo clássico da temporada
no Hipódromo da Gávea, em
3 mil metros, grama, no GP
Derby .Clube, valendo um
prêmio de Cr$ 40 mil ao
proprietário do ganhador.

Formam o campo do clás-
sico, Signore, Trentino, To-

ny Boy, Bcsakhi, Satélite,
Orfeão, Nautilus, Porto Ale-*
gre e Alféres. A Comissão
de Corridas organizou 10
páreos para a corrida de
sábado, oito para domingo
e nove para segunda-feira
it noite.

Eis os 27 páreos das três
próximas corridas:

SÁBADO

— 2 000 — Cr$ 14 mil e
400 — (grama) — Ocaso 57,
Jônicò 49, Ubatim 56, Park
Royal 49 e Baricchini 50.

— 1 600 — Cr$ 12 mil -*
Carte Blanche 54, Talipot
57, Theodora 54, Blue Bill
54, Gay Music 52, Tropicana
54, Carnaúba 54 e Carlyze
55.

— 1 000 — Cr$ 18 mil —
(leilão) — Rustler, Rodopio.
Canet, Flic, Boom, Prince
Provóking, Vino Tinto e Ar-
tigo de Fé, todos com 56
quilos.

— 1000 — Cr$ 8 mil
Schnaps 57, Intactus 50,
Enigma 56, Nice Work 53,
Belgrado 58, Plict 54, Rapa-
tudo 52 e Royal Brave 56.

— 1600 — Cr$ 12 mil —
Sans Peur 55, Furgão 55,
Prince Nat 57, High Noon
55, Romancier 55 Octeno 55,
Olabo 55, Malêncio 55, Ga-
rufante 54, Last Fairfax 55,
Sioleto 55, Fahran 55 e Onix
56.

— 1 200 — Cr$ 14 mil —
Caiapó 56, Terni 54, Dítero

52, Too Dark 55, Demosthe-
nes 55, Passe, 5 5, Sum-
merhill 55, Andero 54, Hcn-
ry 55 e Harlington 55.

_ 1 300 — Cr$ 10 mil —
Kaminal 58, Funambule 56,
Rincely 56, Epirus 56, Zango
56, Ordeiro 58, Magic Toy
57, Ulajá 56, Zukhov 56, Tu-
ly 56 e Ystastito 56.

— i 200 — Cr$ 14 mil —
Bem Viva 56, Boa Vida 55,
Esquiva 55, Via Appia 56,
Hist Last 56, Dama Araby
55, Ibiúna 55, Ecossaise 55,
Moiara 55, Huré 55 e Co-
municativa 56.

— 1000 — Cr$ 10 mil —
Icaragé 57, Guanambi 55,
The Bandit 58, Popular
King 58, Malaima 55, Escan-
daloso 55, Espontâneo 55,
Honey Fello 55, Celito 56,
Izclda 53 e Guazuti 55.

10 — 1000 — Cr$ 14 mil
— Barodin 51 e Nokiri, Bo-
nus, Tonazo, Teuck, Moica-
no, Daudie, Red Ruby, His-
tórico, Belluno, An agro,
Doutor Paulo, Macabiano,
Mangeador e Hughetto, to-
dos com 56 quilos.

DOMINGO

— 1600 — Cr$ 12 mil —
Caserta 53, Guadalajara 52,
Farsa 52, Petite Amie 53, I
Miss You 57, Taiota 53 e
Objeção 53. .

— 1400 — Cr$ 12 mil —
Giovana 56, Pergusta 56,
Pindorama 57, Greenland
57, Mar-Nara 56, Palfe 56 e
Ba jucá 54.

— 1600 — Cr$ 12 mil —
Perrier 53 e Triziane, Oró,
óbrio, Olavo, Drin Boy, Ho-
ney Ronald Babrohué, Oc-
tilo, Dom Gabriel, Pindaro
e Norbell, todos com 57 qui-
los.

— 3 000 — Cr$ 40 mil —
Grande Prêmio Derby Club
— Signore 62, Trentino 62,
Tony Boy 60, Besakhi 60,
Satélite 62, Orfeão 60, Nau-
tilus 60, Porto Alegre 60 e
Alferes 53.

5— 1600—Cr$ 10 mil —
Símpulo 51, Big One 53, Fif-

ty Fifty 55, Matutino 55,
Defeito 58, Odyr 56, El Cen-
cerro 56, Quimo 45 e Tala-
gada 52. .

— 1000 — Cr$ 18 mil —
(Leilão) — Raiser, Abildo-
no, Cooker, Basal, Honorius,
Easton, Etoc e Folig, todos
com 56 quilos.

_ 1200 — Cr$ 12 mil —
Kefibra 56, Zapa 56, Deluna
56, Venezuela 56, Emilia 55,
Palma Rosa 57, Dona Rosi-
nha, 56, Cardinália 55, Ba-
dana 57, Gallery 56, Falken-
berg 56, Faraguaí 56ePue-'
bla 56—(Areia).

— 1300 — Cr$ 10 mil —
Maré Mansa 54, Nageli 58;
Ignia 57,' Flavinha 54, Cor-
dilheira 58, Macega 54, Gá-
zola 55, La Orientala 58, Ali
Moonshine 57, Serrilha 58
e Hymaya 58.

SEGUNDA-FEIRA
— 1300 — Cr$ 10 mil —

Pingo de Ouro 56, Oceanum
56, El Tropical 56, Guajaru.
56, Tenor 57, Fantilo 56,
Tupamaro 56, Acapu '5 ti,
Macambuzio 58 ' e Anatô-
mico 56

— 1 300 — Cr$ 12 mil K
Cassius 57, Princesa Negra
e Deifico 56 e Sitero, Caça-
Minas, Apac Klmberlito,
Royal Flash, Intervalo e Es-
tafante, todos còm 54 quilos

3— 1300 —Cr$ 12 mil —
índio Vago e Goldwàter 57,
Monseigneur 56, e Trigar-
boso, T o p á z 1 o; Cogumelo,
Tri, Passe Partout, Guapu-
ruvu e Espanto, todos com
54 quilos

4 — 1 000 — Cr$ 18 mil —
(Leilão) — Evaslf, Bouzaki,
Carnegie Hall, Ibério, Bellu-
no, Rol de L'Or, Hibémio,
Kubilako e Dartucho, todos
com 56 quilos

5—1000 — Cr$ 14 mil —
Miss Avaí 55, Pimpa 55, Dl-
flage 50, Cabanita 55, Jeu-

nette 55, Miss Acácia 56, Es-
palahada 55, Miss América
56, Night Joy 55, Faveira 55,
Polega 55, Dendê 55, Pala-
vra 55 e Picanha 55

— 1300 — 8 mil •-
Bomcloy 56, Fiord 58, Edipo-
Rei 55, Amoroso 58, Pellzo
58, Acchito 58, Cordon Bleu
57, Amadora 56, Dunque 58,
Zapo 58, Multiplic 54, Magi-
sa 56,. G. Mangai 57 e' Caça-
rama 56

— 2 100 — Cr$ 12 mil —
Trigão 57, Sombrero 56,
Nomeado 53, Zambesi 53,
Uranito 53, Neban 55, Deli-
cado 58 e Roflat 56

— 1000 — Cr$ 3 mil —
Arrimo 56, Propulsor 5 7 ,
Freeway 57, Jerarca 5'.-',
Contrafé 48, Caldão 50, He-
festo 55 e Zurmarino 58

— 1 000 — Cr$ 10 mil —
Nagor 54, Verão 54, Freon
54, Xirú 58, Náutllo 50, Jun-
cal 57, Rissó 58, Gazoia P3
e Upstart 57

Barrio Mio retorna
nos 1 300 metros da
corrida de 5.a-feira

Barrio Mio, que já parti-
cipou de provas mais for-
tes, retorna nos 1300 me-
tros do quinto páreo da cor-
rida de quinta-feira & noi-
te, no Hipódromo da Gávea,
sob a direção de Eriton R.
Ferreira, com 56 kg e sain-
do pelo boxe n.° 4.

Jules Mec, Vai Vê, Cap-
teur, Traipu, Rofalá e Ne-
nho, completam o campo da
prova. Marduk, sob a dire-
ção de Gildásio Alves, en-
frentàrá Toturno, Norse,
Bronqueado, Bloco e Caiapó,
e a partida do primeiro está
prevista para as 20h20m.

QUINTA-FEIRA
1? Páreo - Àj JOMOm
lios - CrS 10 mil

1 200 me- S? Páreo - As S2h30m - 1 300 me-
tros — CrS 10 mil

Kg

1-1 Fair Star, P. Cardoso . 56
2-2 Princrsj Jovial, G. Alves 56" Locomotiva, J. Pinto . 57
3-3 Macajá, W. Gonçalves -t 56

Zonara, L. Corrca ... 56
4-5 Elair, l. Caldeira ... 56

6 Amadora, A. Morales . . 6 53

2? Páreo - As 20hS0m - 1 000 me-
tros — Cr$ 14 mil — (Início Concurso
7 Pomos)

Kg

1-1 Marduk, G. Alves ... 55
2-í* Tolurno, J. Pinto . . .3 56
3-3 Norse, F. Esteves ... 56

¦ 4 Bronqueado, G. f. Alm. 55
4-5 Bloco, A. Morales ... 56'6 

Caiapó, R. Marques . . 53

39 Páreo - As 21h20m - 2 100 me-
tros — Cr) 9 mil • 600

Kg

1-1 Happy Musical, E. Alves 58
2-2 Volex, A. Garcia .... 53

3 Arpesani, L. Januário 48
3-4 Muntsnhezo, A. Morales 55" Propilcu, J. F. Fraga 52
4-1-5 Rocco, J. Pinto .... 57

6 Defeito, A. Ferreira . 55

49 Páreo - As 21h50m - 1 000 me-
tros — CrS 10 mil - (Duple Exal»)

Kg

1-1 Verão, A. Morales ... 53
Ximarrão, S. M. Cruz 58
Genebra, F. Lemos . 56

2-4 Gaya, J. Pedro .... 11 58
Maré Mansa, F. Silva 56
Macilvit, L. Caldeira 54

3-7 Duggan, P. Teixeira . 58
Olhete, F. Pereira . . . 12 58
Phocbus, E. R. Ferreira . 4 58

4-10 Ame-lho, F. Esteves . . 13 58
11 Macambuzio, G. Alves . 7 57" Que Lindo, J. Juliãa . .6 58
12 Sillacjid, J. Bafica ... 10 56

1 — Barrio Mio, E. R. Ferreira 4
2-2 Jules Mec, R. Marques 5

Vai Vê, J. Machado . 3
3-4 Capteur, R, Carmo ... 6

Traipú, A. Morales ... 7
4-6 Rofalá, C. Valgas ... 2

Ncnho, W. Gonçalves . 1

Kg

57
58
55
53
54
55
57

69 Páreo - Às 22h50m - 1 200 ma-
tros — CrS 8 mil

Kg

1 —I Ricochcte, A. Ramos
2 SuMitxc, J. Castro .

2-3 levy, G. Alves

10 58
4 56

11 54
llios, S. Silva 56

4 Ouiola, M. Alves .... 56
3-5 Bona, O. Ricardo ... 54". Maria Júlia, J. F. Fraga 53

6 Chinelinho, L. Januário . 58
4-7 Primeiro, G. A. Feijó . 58

8 Caximbó, E. R. Ferreira '5 58
" Rob. E. Ferreira .... 58

79 Páreo - As 23li20m - 1 200 mt.
tros — CrS 12 mil

Kg

1-1 Baslante, J. F. Fraga . . 54
2 índio Vago, W. Gonçalv. 53

2-3 Fisgo, R. Marques ... 57
4 Mar.Nara, J. Esteves . . 55

3-5 Ben David, J. Portilho . 54
6 Baiuca, E. R. Ferreira . . 53

4-7 Indian Fort, J. Reis ... 57" Abaytto, A. Garcia . . 57" Abadevil, A. Santos . . 57

89 Páreo - As 23h50m - 1 600 mt-
tros — CrS t mil — (Dupla Exata)

Kg

1-1 Quigano, J. Machado . . 54
2 Iminente, R. Marques . . 56

2-3 El Mineral, A. Morales . 56¦ 4 Alamein, E. Ferreira . . 55
3-5 Galhard=to, F. Esteves . . 58

6 Cachapus, W. Gonçalves 55
4-7 Primeiro Paraizo, G. F. Al. 58

Torcro, E. Alves .... 54
Mar Egeu, A. Garcia . . 53

Facínora e D. Mário
correm à noite em
Campos com chance

Jóquei Clube de Campos
programou mais uma reu-
nião de sete páreos para a
corrida de hoje à noite, no
Hipódromo Lineu de Paula
Machado, em pista de areia,
com destaque para o quinto,
que apresenta Facínora,
Jarjarello, Doctor Mário,
Prlpon e Sul, em 1 mil e 200
metros. -" .

i O jóquei Antônio Ramos
conduzirá Rondador, no pri-
meiro páreo, um dos favor:-
tos da competição, e mais
Mon Ame, ócio, Esfuziante,
Facinora e Trambique. Faci-
nora é cabeça-de-chave do
quinto páreo e apontado co-
mo um dos bons cavalos em
atividade no prado de Cam-
pos.

PROGRAMA

19 PAREÔ - 20 horas - 1 000 me-
tros - CrS 1 mil 500

Kg

1-1 Taka, E. Rangel . . . .' 54
2-2 Hallta, P. Lins ap3a. . . 1 54
3-3 Hldrion, P. R. Santos ... 56
4-4 Rondador, A. Ramos ... 56" Nubeca, A. André ap2a. . 54

29 PAREÔ - 20h 35m - 1 200 me-
tros - CrS I mil 500

Kg

1-1 Ia Alianza-, O. Magalhães 54
2-2 Hágara, E. Rangel .... 54
3-3 Arroá, J. R. Santos .. .2 54

4 K. Kara, A. André »p2a. 54
4-5 Mon Ame, A. Ramos . ." 54

6 Angelus, P. R. Santos . 56

39 PAREÔ - 21h lOm - 1 100 me-
tros - CrS 1 mil 500

Kg

1—1 Ronald, E. Marinho ... 5 54
2-2 Nebri, P. R. Santos ... 4 50
3-3 ócio, A. Ramos 1 53" Slvafalá, A. André ap2í. 6 53
4-4 Filonc, O. Magalhães . 2' 56" Então, M. Alvos 3 54

3-3 D. Mário, A. André ap2a. 3 52
4-4 Fripon, P. Cardoso ... 2 48

5 Sul, E. Ringel  1 56

69 PAREÔ - 22h 55m - 1 600 me-,
tros - CrS 1 mil 300

Kg,

1—1 Vnquero, J. Q. Souza . 54
2-2 Taru, A. Gomes ..... 54
3-3 T. light, E. Marinho ... 56" Caximbó, A. André ap2a. 51
4-4 Bona, O. Ricardo .... 51

5 Al Fast, M. Sales apla. 51

79 PAREÔ r- 23h 30m - 1200 me-
trós - CrS 1 mil 300

Kg

,.1-t B-3"hirál, E, Mí nho . 4 53
.'.'-2 Ivoctr. 'A 

.indró aojj. 2 54
3—3 Trambique, A. Ramos . 1, 57

. " Rimac, P. Lins ap3a. . 6' 53
4-4 S. Alfa, C. Xavier ap3a. 5 ,-55

5 Vlllars, O. Magalhães , 3 51

49 PAREÔ - 21 h 45m
tros - CrS 1 mil 500

1 300 me.

NOSSOS PALPITES
— Rondador — Tal» — HaliU

— La Alianza — Hágara — Mon
Am*

K" 3 - Ócio - Ronald - Filona
1-1 Nota Beno, O. Rlcsrdo , . 55
2-2 Triste. O. Migalhãcs . . '53
3—3 Esfuziante, A. Remos . . 55

. 4 Caso, M., Sales apla. . , 55
4-5 At Home, J. M. Filho ap3a. 55

6 Nandu, P. R. Santos . . 55

59 PAREÔ - 22h 20m - 1 200 me-
Iros - CrS I mil 500

Kg
1 — 1 Facínora, A. Ramos ... 58
2-2 Jariarcllo, E. Marinho . . 53

— Nota Bcnc — Esfuiianre —
Triste*

— Facinora — Fripon — Jarjarello

— Taru — Vaquero — Traffic light

— Bramural — Trambique —
Vlllari

Queixume domina
Marpel e vence
a quarta prova

Queixume ganhou o
quarto páreo da reunião
noturna realizada, on-
tem, no Hipódromo da
Gávea, em pista de areia
pesada, depois de resis-
tir aos ataques de Jon-
quil e Fariseo até a 100
metros do vencedor e,
ainda de Marpel, quedeu impressão de quevenceria, mas por ter
mancado nos últimos
instantes, ficou com o
segundo lugar.

Com atropelada curta,
Union Kajan ganhou a
sétima prova, acompa-
nhando com tranquili-
dade o ritmo veloz de
Bostonian para dominar
os adversários a 200 me-
tros do vencedor, não
permitindo inclusive que
Fantilo, parelheiro que
surgiu na reta final com
grande ímpeto, amea-
casse a primeira coloca-
ção.

Resultados
V> Páreo — 1 300 metros

1<? Theodora, J. Mâcha-
do 57

2? Desengonçada, J. Pln-
to 57

Vencedora (1) Cr$ 2,20 —
Dupla (13) CrS 2,30 — Pia-
cês (1) CrS 1,40 e (5) CrS
1,50 — Proprietário: Haras
Ipiranga — Treinador: Ex-
pedito Coutinho — Tempo:
lm 23s 4/5.

21? Páreo — 1200 metros

1^ Oliver, J. Machado 55
2? Bon Enfant, E. R. Fer-

reira 49
Vencedor (5) CrS 2.60 —

Dupla (34) CrS 4,60 — Pia-
cès (5) CrS 2,10 e (7) CrS
3.90 — Proprietário: Haras
São José e Expeditus —
Treinador: Emani de Frei-
tas — Tempo: lm 14sl/5.

3'-' Páreo — 1 200 metros

19 Omnium, F. Esteves 58
29 Sir Sorteado, G. Al-

ves 53
Vencedor (3) Cr$ 2,40 —

Dupla (24) CrS 6,90 — Pia-
cês (3) crS 1,80 e (7) CrS
3.30 — Proprietário: Stud
Fazenda Pedras Negras —
Treinador: Valnir Penelas
-- Tempo: lm 15s — Não
correu: Justilho.

49 Páreo — 1 300 metros

19 Queixume, J. Pinto 58
29 Marpel, J. Machado 56
Vencedor (13) CrS 9,50 —

Dupla (24) CrS 3.60 — Pia-
cês (13) CrS 3,30 e (4) CrS
2.90 — Proprietário: Stud
Pablito — Treinador: Paulo
Duranti — Tempo: lm 22s
3/5 — Dupla exata (13-04)
CrS 58,80 — Não correu:
Conde Farrapo.

59 Páreo — 1 200 metros

19 Colange, À. «orales 55
29 Seventeen, J. Pedro 56

Vencedora: (1) Cr$l,70 —
Dupla: (14) Cr$ 2,40 — Pia-
cês: (1) Cr$ 1.40 e (9) Cr$
2,30 — Proprietário: stud

João Jabour — Treinador:
Alcides Morales — Tempo:
lml4s3/5 — Não correu: Is-
maia.

09 Páreo — 1 000 metros

19 Rincely, G. Alves 58
29 Macambo, J. Julião 58

Vencedor: (4) Cr$ 7,20 —
Dupla: (23) Cr$ 3,70 — Pia-
cès: (4) Cr$ 3,50 e (6) Cr$
3.20 — Proprietário: Stud
Dois de Julho — Treinador:
Paulo Duranti —, Tempo:
lm03s. Não correram: Aci-
tara e Elair.

79 Páreo — 1 000 metros

19 u. Kajan, E. R. Fer. 55
29 Pontino, J. Pinto 57
Vencedor: (3) Cr$ 1,90 —

Dupla: (23) Cr$ 4,30 — Pia-
cês: (3) Cr$ 1,50 e (70) Cr$
2,40 — Proprietário: Stud
Criação Paracatu — Treina-
dor: Henrique Tobias —
Tempo: lm02sl/5 — Não
correu: Faxingo.

8? Páreo — 1 300 metros

19 Chegada, J. Pinto 54
29 Ermely, A. Ramos 54
Vencedora: (3) Cr$2,60 —

Dupla: (24) Cr$ 2,90 — Pia-
cês: (3) Cr$ 1,60 e (8) Cr$
2.10 — Proprietário: Stud
Fly — Treinador: Benedito
Ribeiro—Tempo: lm21s4/5
— Não correu: Matha Hari.

91? Páreo — 1 600 metros

19 M. Moon, E. Ferreira 58
29 Rubeniz, A. Morales 56

Vencedor: (9) Cr$ 5,20 —
Dupla: (44) Cr$ 10,00 —
Placês: (9) Cr$ 3,50 e (11)
Cr$ 3,20 — Proprietário:
Stud Praça XV — Treina-
dor: Rubens Carrapito —
Tempo: lm44s — Dupla
exata (09-11) Cr$ 29,30 —
Não correram: Tenor e Édi-
po-Rei.

Movimento Geral de após-
tas — Cr$ 2 milhões 184 mil
596.

Gladston já admite
Hipódromo de Magé
pronto em janeiro

O presidente do Jóquei
Clube de Magé, Gladston
Santos, revelou que a enti-
dade que dirige, com a do-
cumentação atualizada, en-
trará novamente em fun-
cionamento no dia 5 de Ja-
neiro do próximo ano, rea-
lizando corridas aos domin-
gos, dia em que durante a
temporada de verão, o Hipó-
dromo da Gávea estará íe-
chado.

Explicou Gladston que es-
pera um bom resultado fi-
nanceiro no dia que o turis-
ta do Grande Rio estará à
procura de corrida e só con-
tara mesmo com p prado de
Magé para manter sua dis-
tração favorita e disse que
o menor prêmio será Cr$ 2
mil 500 e, no futuro, as reu-
niões serão efetuadas à noi-
te.

Boa oportunidade
A nova fórmula do Jóquei

Clube Brasileiro, evitando
o funcionamento de corri-
das aos domingos, abriu
uma oportunidade para que
o turfe de Magé consiga
atrair a atenção do turfista
que depois de se acostumar
a essas corridas, depois da
temporada de verão, conti-
nuarâ a freqüentar o hipó-
dromo nos programas no- \
turnos.

Para que a casa de após-
tas funcione normalmente e
não cem o atraso de progra-
mas de anos atrás, o presi-
dente do Jóquei Clube de
Magé adquiriu -máquinas
iguais às do Hipódromo de
São Vicente, todas automá-
ticas, possibilitando rápidas
apregoações das pules e
apresentação imediata dos
rateios dos ganhadores.

Partidor automático
Na tentativa de moderni-

zar o hipódromo, Gladston
Santos adquiriu também um
partidor automático, com
funcionamento idêntico aos
importados existentes na
Gávea, possibilitando saídas
sem os problemas de oca-
siões anteriores, quando ai-
guns corredores, saindo sob
o sistema de cintas, larga-
vam com grande vantagem.

Reconhece Gladston que
terá de fazer uma aplicação
monetária elevada, mas sa-
be também qüe pode ter
uma compensação até mes-
mo multo maior, porque es-
ta foi a melhor oportunida-
de surgida para que o turfe
de Magé estabilize sua si-
tuação técnica e financeira.

Bons prêmios
Pretende o presidente or-

ganlçar chamadas objetivas
para todos os páreos, acre-
ditando que reunirá pare-
lheiros quase de um mesmo
nível de possibilidades, em-
bora sem esperar que sejam
eles do grupo dos melhores
corredores da Gávea.

O prêmio minimo fixado
por Gladston Santos, repre-

senta um quarto da menor
dotação estabelecida pelo
Jóquei Clube Brasileiro pa-
ra o ano.de 1975 — Cr$ 10
mil — mas planeja oferecer
para os bons corredores
provas financeiramente
mais compensadoras. Após
a temporada de verão, será
tentado o funcionamento do
hipódromo às sextas-feiras,
com reuniões noturnas.

BINÓCULO
,/. C. Momos

A Comissão de Corridas,
em sua última reunião, sus-
pendeu o treinador Roberto
Morgado até o próximo dia
15 de janeiro, por medica-
ção de Fair Kiw na semana
da corrida.

Roberto estava no Rio
Grantie do Sul, assistindo o
VI Turfe Gaúcho, vencido
pelo paranaense Eminente,
mas c o resjjojtscilicí pero.n-
te o Código de Corridas pc-
Io que acontece com os
animais de sua coudelaria.

Movimento
melhorou

O movimento de apostas
da reunião de domingo à
tarde na Gávea, melhorou,
movimentando, com a rea-
lização de oito provas, a
importância de Cr$ 1 mi-
Ihão 765 mil 699, mesmo
com o jogo Flamengo e
América, com inicio às 17
horas.

O Hipódromo da Gávea"continua imprevisível. No
dia que o prado recebeu
maior' público, interessado
na apresentação de Grão-
de-Bico, revelação do turfe
brasileiro, foram jogados
cerca de CrS 1 milhão e 600
mil. No domingo seguinte,
sem clássico ou GP, apare-
cera?» mais CrS 165 mil.

Vitória de Isabel
As agências telegráficas

registram o êxito de Isabel
Inês Desvard, menina-mo-
ça de 15 anos, em Buenos
Aires, no Hipódromo de Pa-
lermo, conduzindo Atenéa.

Isabel, filha de um treina-
dor e irmão de jóquei, mos-
trou técnica e desembaraço
no percurso, mantendo a
égua entre as primeiras co-
locadas na segunda prova.,
para decidi-la na reta de
chegada.

O público aplaudiu com
entusiasmo a façanha de
Isabel, que saiu da Escola
de Aprendizes, conduzindo
Ateneu nos 1000 metros de
percurso, cobertos no bom
tempo de 5Ssl/5, sobre areia.

Reeordista
Estorinho, conduzido pelo

jóquei V. Barros, fez 1100
metros em lmlls, ganhando
o quarto páreo da corrida de
domingo no Hipódromo da
Madalena, em Pernambuco,
igualando o recorde da dis-
tancia. Fathing, com J. Bar-
bosa, completou o marcador
na segunda colocação. Ga-
nharam, ainda, na mesma
reunião, Batira (V. Barbo-
sa); Ducha (J. Martins);
Oflat CAÍ. F. Barros) e Ras-
to, ainda sob a direção de
J. Barbosa.

Morales
ganhou três

Alcides Morales Filho, que
cumpriu um periodo de ina-
tividade com problema em
xima das mãos, ganhou três
páreos na reunião de do-
mingo à tarde, na Gávea,
por intermédio de Unyara,
Orbo e La Malma, na Pro-
va Especial de 1000 metros,
co7ii o tempo de lm3/5, ape-
nas mais três linhas do re-
corde da distancia em po-
der de Bonne Idée e Uiiless,
mesmo em pista de areia
pesada — encharcada.

Gonçalino Feijó de Al-
meida, lider da estatística
e bicampeão no turfe ca-
riocü, marcou ponto na di-
reção de Opol, do Stud
Mondesir, aos cuidados do
treinador' Pawio 'Morgado e
Jorge Pinto com Estheta
Queen, de Alberto Nahid,
que também é o responsa-
vel pelos animais da Coude-
laria Ferpa.

De tudo um pouco
Revolution trabalhou nos

1600 metros, mostrando
disposição e deverá mesmo
ser inscrito no GP José
Carlos Figueiredo. Encerra-
mento, no próximo dia 29.
III Cachalot, Taxi-Boy e
Tikopoli, por inâocilidade,
foram proibidos de correr
pela Comissão de Corridas,
com retomo condicionado a
parecer 'favorável do star-
ter. III O aprendiz Nelson
Melo foi suspenso três cor-
ridas porque não compare-
ceu para cumprir o com-
promisso de montaria do
cavalo Cogumelo. 11/ Lista
dos melhores do ano deve-
rá sair nos próximos dias
com Grão-de-Bico lide-.
rando a preferência por
unanimidade, não bastas-
sem as sete vitórias em no-
ve apresentações, e recorde
de somas ganhas em inicio

. de campanha.
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Elôi Meneses
pune Avalone
por 180 dias

Brasília (Sucursal) —
O presidente da Cou-
federação Brasileira de
Automobilismo, General
lilói Meneses, punirá
com 180 dias dc suspen-
são o piloto Carlos Ava-
lone, em virtude das de-
durações que fez atacan-
do a entidade.

, Elói Meneses não gos-
tou da atitude do piloto,
que chegou a ameaçá-lo
com um pedido de inter-
venção na CBA, e consi-
derou o ato como indisci-
plina. Hoje a situação dc
Avalone será decidida c
os seis meses dc suspen-
são, homologados.

Èder treina
forte para
lutar sábado

São Paulo (Sucursal) —-
O pugilista Éder Jofre reali-
zou ontem à tarde, na Aca-
demia Kid Jofre, mais um
puxado treino para lutar no
próximo sábado contra o
venezuelano Niliberto Her-
ra, na cidade paulista de
Jundiai, na sua volta aos
ringues. Todos os que têm
assistido aos seus prepárati-
vos . firmaram que "Éder
encontra-se na mais perfei-
ta forma física e psicológi-
ca."

O seu adversário encon-
tra-se em São Paulo desde
o último sábado, e hoje de
manhã, no clube da Policia
Militar paulista, realizará
um footing, e, à tarde, na
Academia Kid Jofre, treina-
rá das 14h às 15h 30m. Éder
também fará um footing no
Clube Espéria, do qual é só-
cio, e treinará das 16h às
17h 30m com seu sparring
preferido, Joel Gomes.

MOVIMENTAÇÃO

Na Academia Kid Jofre,
que revela os grandes no-
mes do pugilisnío brasileiro,
há uma grande movimen-
taçso pois muitos são os pu-
gllistas que se preparam
para o programa do próxi-
mo sábado, na cidade de
Jundiai. Primeiro Éder, que
realizou com o sparring .
Joel Gomes três rounds vio-
lentos, seguidos de dois
rounds de sacos de areia,
dois de sombra leve, e uma
puxada fisica.

DerMs, o campeão brasi-
leiro dos pesos-galos Arlindo
Borges também treinou,
Desta vez a luta de Éder
já é uma certeza, e por isso
o público tem aumentado
nos seus treinos.

O programa de sábado,
p: ^movido por Abraham
Katznelson, terá a reali-
zação de cinco lutas, todas
com 10 rounds:

Ia) Joel Gomes (São Pau-
lo) x Luis Correia (São
Paulo)

2a) José Valcotte (São
Paulo) x Wélcio Neves (Sáo
Paulo)

3a.) Nelson Gomes (São
Paulo) x João Tavares
(Rio)

4a.) Arlindo Borges (São
Paulo) x Antônio Franca
(São Paulo)

5a.) É''er Jofre (Br.-.siD-
x T-niiberto Herrera (Vene-
zuela).

Rio está
em 2.° lugar
no Xadrez

Porto Alegre (Sucursal)
As equipes paulista —

com o mestre internacional
e blcampeão brasileiro, Her-
man Claudius Van Riewick

e a gaúcha estão lideran-
do, com cinco pontos, o Ter-
ceiro Nacional de Xadrez,
que está sendo realizado na
cidade de Novo Hamburgo,
entre cinco Estados.

A .equipe carioca, integra-
da por Neri Silveira Pilho,
Albertino Vilela, Dirk Dago-
berto Van iRlewick — cam-
peão carioca de 1973 — e
Carlos Eduardo d o u v e i a,
atual campeão, divide a se-
gunda colocação com o Pa-
raná, tendo totalizado 2,5
pontos, o torneio, que co-
meçou sexta-feira, termina
amanhã à tarde.

O terceiro lugar está com
Santa Catarina, apesar de
sua equipe contar com Éd-
son Marques, atual bicam-
peão catarinense, somando
apenas um ponto. O torneio
eqüivale a o Campeonato
Brasileiro de equipes e inte-
gra as festividades do Ses-
quicentenário d a Coloni-
zação Alemã, no' Rio Gran-
de do Sul.

Flu é campeão do
I.° turno se vencer
Vasco no Basquete

O Fluminense depende de
uma vitória no jogo do hoje
à noite, contra o Vasco pa-
ra conquistar o titulo dc
campeão do primeiro turno
do Campeonato Carioca de
Basquete, em partida dc
muito interesse, já que am-
bos são lideres invictos no
torneio.

O jogo terá Inicio às
21h 15m no ginásio do Ma-

racanãzinho e será apitado
por Manoel Tavares e Ro-
berto Vieira Machado, No
caso de uma vitoriando Vas-
co, este não poderá ser con-
siderado campeão, já que
ainda lhe falta uma partida
contra o Municipal, em Jogo
adiado, devido às chuvas,
para sexta-feira que vem
em São Januário.

Favoritismo
O Fluminense, com boas

vitórias nesse primeiro tur-
no, é o favorito e jogará no-
vãmente completo, com
Morqulnhos e Luisinho, que
voltaram do exterior em ex-
eclente forma, como dc-
monstraram no último jogo
contra o Flamengo. Gabriel,
que saiu contundido nessa
partida, já está recuperado,
treinou e jogará.

O Vasco vem de uma vi-
tória fácil contra o Macken-
zie, mesmo jogando desfal-
cado de Filinto que teve um
problema no dente. Mas ho-
je ele estará presente. A
equipe treinou ontem em
São Januário, num ambien-
te de tranqüilidade e, se-

gundo o técnico Emanuel
Bonfim, atuará comp'eta,
procurando segurar o jogo,
consciente da superioridade
do. adversário.

Valdir Bocardo Informou
que o Fluminense atuará
com Gabriel, Marquinhos,
Luisinho, Sérgio Macarrão e
Pelxotinho. Na reserva es-
tarão Blal, Paulão, Márvio,
Renê, Jonas, Álvaro, Milton
e Fontenelli. Emanoel Bon-
íim, escalou o Vasco com
Filinto, Manteiga, Paulo
Brasília, Bira e Boleta. No
banco de reservas estarão
Washington, Pedrão, Gira-
fa, Isodoro, Jurandlr e Ro-
naldo.

Retrospecto
No retrospecto das cam-

panhas realizadas pelos dois
clubes, o Fluminense foi o
que se apresentou melhor.
Sua equipe conseguiu três
vitórias, marcando acima
d elOO pontos.

VASCO

76
94

69 Flamengo
56 Mackenzie

FLUMINENSE

70 x 53 Botafogo
66 x 60 Tijuca

118

83

91

102
112

56 Municipal

58 Mackenzie

55 Tijuca

73 Botafogo
75 Botafogo

Minibasquete
O I Torneio Aberto de

Minibasquete começa hoje
à noite a sua fase final, com
duas partidas programadas
como preliminar de Vasco e

Riachuelo farão o primeiro
jogo, às 19 horas, e Botafo-
go e Tijuca o segundo, às
20 horas. A partida decisi-
va será no sábado, no giná-

Fluminense. Mackenzie e sio do Mourisco.

Sul-Americano de
Motonáutica conta
ponto no Mundial

A Confederação Brasileira
de Vela e Motor conseguiu
junto à Federação Interna-
cional de Motonáutica, com
a ida do esportista Walace
Franz à Europa, que as pro-
vas corridas na Argentina,
Uruguai e Brasil fossem
consideradas válidas pelo
Campeonato Mundial e
Sul-Americano desse espor-
te.

A primeira prova d o
Mundial será disputada em
Mar dei Plata, na Argenti-
na, no dia 11 de janeiro; a
segunda, Gran Prix de Pun-
ta dei Leste, no dia 18, no

Uruguai, e a terceira, no dia
26, Grande Prova Cidade de
Santos (Regata Santos —
Rio), competição comemo-
rativa pelo aniversário da
cidade de Santos.

Outra prova, mas com
saida do Iate Clube do Rio
de Janeiro, também às 10
horas do dia 26, para lan-
chás standard, Classe Bra-
sil, a Regata Circuito Entre
Ilhas, será corrida na Gua-
nabarà e sua chegada deve-
rá coincidir com a dos par-
ticipantes da Santos—Rio.
Os prêmios dessas provas
serão entregues na noite do
dia 26.

Flamengo e Botafogo
tentam vaga no Pólo
Aquático esta noite

Botafogo e Flamengo de-
cidem esta noite, na piscina
do Guanabara, na partida
preliminar, a última vaga
para o returno do Campeo-
nato Carioca de Pólo Aquá-
tico, que tem hoje a sua ro-
dada final do turno. No jo-
go principal jogarão Flumi-
nense e Guanabara.

Fluminense, líder invicto,
e Guanabara, segundo colo-
cado, disputarão uma parti-
da de pouca importância, já
que ambas as equipes já
estão com suas classifí-
cações garantidas para o
returno, assim como a Ga-
ma Filho. A preliminar terá

início às 20h 15m e o jogo
principal às 21h 15m.

O diretor de pólo aquáti-
co, Bernardo Barradas, dis-
se que poderá haver uma
mudança nas datas das par-
tidas finais do campeonato,
de pólo aquático bastando
para isso que o Fluminense
aceite o pedido enviado pe-
Ia Federação Metropolitana
de Natação.

O objetivo da entidade é
realizar um festival de es-
portes aquáticos, progra-
mando para a mesma data
os campeonatos cariocas de
natação, saltos ornamentais
e pólo. aquático. Os demais
clubes já concordaram.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

A DIRETORIA DE ELETRÔNICA E
A\ PROTEÇÃO AO VÔO
5U COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO
cisdacta D0 SISTEMA DACTA

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N.° 029/CIS/74
¦ O Presidente- da CISDACTA, comunica

aos interessados, que por motivo de força
maior, fica adiada a abertura das propostas
referente a TOMADA DE PREÇOS N.° 029/
CIS 74, relativa a construção*dos Edifícios do
DPV-DT do Sítio de Três Marias-MG, do dia
18 de dezembro'de 1974, para o dia 27 de
dezembro de 1974, no mesmo local e hora
estabelecido anteriormente.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 1974.
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Marquinhos é a certeza de um Fluminense forte esta noite

Argentinos treinam e
aguardam Vilas hoje

São Paulo (Sucursal) — Os tênis- :
tas do Brasil e da Argentina treina-
ram ontem com muita disposição, no
Ginásio do Ibirapuera, visando à se-
mifinal eliminatória sul-americana da
Taça Davis de 1975, que começará na
próxima sexta-feira e prosseguirá até
domingo. A única ausência nos trei-
nos— que receberam um bom piibli-
co — foi de Guillermo Vilas, o vence-
dor do Torneio de Mestres, realizado
em Melbourne, na Austrália.

Guillermo Vilas, de 22 anos de
idade, tenista n.° 1 de seu pais e con-
siderado atualmente o melhor do
mundo, deverá chegar esta noite a
São Paulo, ou amanhã de manhã.
Também amarçhâ, às 18h30m, no Ho-
te Planalto, será realizado o sorteio

das partidas de sexta, sábado c do-
mingo. Os argentinos estão hospeda-
dos naquele local.

CANO E VILAS

Guillermo Vilas e Ricardo Cano
deverão formar a dupla que enfrenta-
rá Tliomas Koch e Edson Mandarino
no sábado. Cano, o tenista número três
ia Argentina, tem-se entrosado me-
lhor com Vilas do que Julian Ganzá-
bal, o tenista número dois.

Hoje, durante todo o dia, em ho-
rários alternados como ontem, tanto
brasileiros como argentinos farão no-
vos treinos, que prosseguirão até de-
pois de amanhã. Os brasileiros estão
concentrados no Hotel Cambridge.

Aberto carioca marca 29 jogos
Depois da paralisação no fim dc

semana, por causa das chuvas, prós-
seguiu ontem à tarde o XVII Cam-
peonato Aberto de Tênis Almirante
Tainanriaré, em homenagem à Mari-
nha do Brasil, já com a participação
de tenistas de outros Estados, que che-
garam no sábado.

A partir das 8 horas de hoje, no
Clube Militar, serão realizadas 29 par-
tidas: categoria de 9 a 12 anos — três
jogos: de 13 a. 14 — quatro; dè 15 a 16

oito; simples de adultos feminina
oito; simples masculina — quatro;

dupla mista adulto .— ura; dupla fe-
minina adulto — um.

RESULTADOS •

Os resultados de.ontem foram os
seguintes:

Categoria de 0 a 12 anos — Ge-
orgia Cito 2x0 Roberta Meneses (8/4
e 6/5), Karina Cito 2x0 Maria Isabel
Bragança,7(6/2 e 6/4), Marcos J. Bar-
reto iMinas Gerais) 2x0 Eduardo.
Flores (Guanabara) — 6/1 e 6/1, Pas-
cual Penetta (Paraná) 2x0 Lincoln

Venàncío (Guanabara) — 6/0 e 6/1;
de 13 a 14 anos — Marcelo Augusto
Lústòsa 2 x 1 Marcelo Dclorme (4/6,
6/2 e 6/3i, Marcos Aguiar Figueiredo
2 x 0 Luís Eduardo Lima Rocha (6/4
_ íi/3), Renato Aguiar Figueiredo 2 x
0 Stefari Hellberg (6/0 e 6/2), Rober-
to Khulmann 2x0 Bernardo M. Sil-
va (6/1 e 6/1); AdxMos — Roberto
Cooper WO Roberto Carvalhães, Pau-
lo Tomas Lopes WO Josef V. Brych,
Wanda Ferra Oliveira/Paulo Ferraz
WO Inga Hime/Antonio Vieira, Ma-
ria Cristina Andrade/Hugo WO Ma-
ria B. Jardim/Daniel Azulay, Sônia
Gordilho/Leopoldo Heeren WO Isabel
Qverbcrgue/Paulo T. Lopes, Andréa
Cabral ' Menezes/Wanda F. Oliveira
WO Inara Freitas/Helena Duarte.
Categoria .de 13 a 14 anos -- Mário
L. Costa 2x0 Evandro. L. Santos (6/1
e 6/D, Atila Santos 2x0 Pedro Paulo
Cartolano (6/3 e 6/2); Duplas Mas-
culinas de Adultos — Jorge Paulo Le-
mann e Roberto Cooper 2x0 Sérgio
Bomm e Julius Haupp (6/0 e 6/4).
Simples Masculinas de Adultos — Ivã
Gentil 2x0 Luis Felipe Mascarenhas
(6/4 e 6/3i.

Canhotos são os dois melhores
Paris (AFP-JB) —Dois tenistas

canhotos, ambos de 22 anos — Jimmy
Ccnnor... dos Estados Unidos, e Guil-
lermo Villas, da Argentina — figuram
na primeira e na segunda colocações
da relação de melhores do ano da
Agência' France-^Presse.

Villas, que divldç o segundo lugar
com o sueco-Bjom Borg. foi conside-
rado a revelação do ano, como vence-
dor do Grande Prêmio da Federação
Internacional de Tênis e do Torneio,
de Mestres, jogado na semana que
passou, na Austrália. Connors, que
não participou dessa última competi-

. ção por estar adoentado, ganhou em
1974 os Campeonatos da Austrália, de
Wimbledon e de Forest-Hills.

Os melhores tenistas de 1974, se-
gundo a F.ance-Presse, foram os se-
guintes: l* — Jimmy Connors, Esta-
dos Unidos; 2V— Guillermo Villas, Ar-
gentina, e Bjorn Borg, Suécia; 3? —
Ken Rosenwall, Austrália; 49 — John
Newcombe, Austrália; 5' — Ilie Nas-
tase, Romênia; 6"? — Manuel Orantes,
Espanha;' 7? — Stan Smith. Estados
Unidos; 89 — Alexandre Metreveli,
União Soviética; 9^ — vijay Am.itraj,
índia; 109 — Raul Ramirez, México.

Entre as tenistas, a relação limi-
tou-se às cinco primeiras: Ia. —Chris
Evert, Estados Unidos; 2a. — Billie
Jean King, Estados Unidos; 3a. —
Evonne Goolagong, Austrália; 4a. —
Giga Morozova, União Soviética; 5a. —
Rosemary Casais, Estados Unidos.

Gornejo, tlestaque no Chile
Santiago (AP-JB) — A argentina

Ana Maria Árias e o chileno Patrício
Corncjo foram os vencedores dó Cam-
peonato de Tênis do Chile, encerrado
domingo. Cornejo conquistou o título
masculino derrotando seu compatriota
Bclus Prajoux por 3-6, 6-1 e 6-0. Ana
Maria Árias, na final feminina, ga-
ilhoú da francesa Michelle Boulle por
0-1 e 6-1.

' Jaime Fillol, considerado o tenista
número.um do Chile e ganhador do
Campeonato no ano passado, retirou-
se da competição nas rodadas iniciais,
por ter. fraturado uma perna. O titulo
de duplas ficou com Patrício Rodri-
guez-Alejandro Pierola, do Chile.

A equipe chilena para a Copa Da-
vis foi ontem anunciada: Jaime Fillol,
Patrício Cornejo, Belus Prajoux c Jai-
me Pinto.

Nuzman tem idéia de
criar conselhos de
técnicos para Vôlei

A criação do cargo de su-
pervisor-técnlco e dos Co í-
selhos Nacionais de Treina-
dores e dc Árbitros sáo os
princi- uls pontos da plata-forma do candidato Carlos
Arthur Nuzman, atual pre-sidente da Federação Mc-
tropolitana de Voleibol, à
presidência da Confede-
ração Brasileira. A cândida-
tura f 1 lançada pel presi-dente do Flamengo, Hélio
Maurício, e teve o apoio
unanime dos clubes cario-
cas na última reunião do
Conselho Supremo, no dia
11 último.

— Não há intuito de criti-
ca. Não quero atacar nln-
guem. Se for eleito, preten-do realizar um trabalho queacho necessário ser feito.
Os resultados não apare-
cerão logo e sim a longo
prazo, com uma nova men-
talldade no voleibol. Em
dois anos de mandato, algu-
ma coisa será feita, princi-
palmcnte os Conselhos. Não
dará certamente para fazer
tudo, mas para plantar.
Não poderá haver rlvalida-
de entre ninguém — disse
Nuzman.

Pontos importantes
Uma das primeiras preo-

cupações de Nuzman foi fa-
zer uma plataforn:.., "pois
quem vai votar deve saber
em quem vai votar". Desde
1957 ligado ao voleibol, ele
dinamizou e elevou a Fede-
ração Metropolitana ao as-
sumir a sua presidência. Es-
te foi um dos pontos a fa-
vor, alem da grande expe-
riêncla internacional que
tem sobre o assunto.

Entre as inovações de
maior urgência, na sua opi-
nião, será a criação do car-
go de um supervisor técni-
co, "remunerado e que vai
saber de tudo em todo o
Brasil, como planejamento
de campeonatos, prepa-
ração de seleções e interes-
ses técnicos." Além das coi-
sas novas, haverá algumas
adaptações e transforma-
ções. Nuzman contará
também com todo o apoio
financeiro do Governo atra-
vés do Grupo Tarefa do
MEC.

Os Conselhos Nacionais
de Árbitros e de Treinado-
res, baseados nos existentes
na Federação Internacio-
nal, terão 12 membros cada,
escolhidos pelo curriculum
vitae e com as atribuições
de assessorar as diferentes
regiões na criação e im-
plantação dos seus conse-
lhos regionais (CR), prepa-
rar material didático pr.ra
facilitar a uniformização e
aprendizado no voleibol
brasileiro, padronizando-o;
criar programa de pesqul-
sas para serem desenvolvi-
dos p:los vários CR; organi-
zar o cadastramento técni-
co dos treinadores brasi-
loiros, levando em conta o
curriculum vitae e disponi-
bilidade de tempo; prepa-
rar e realizar estágios, se-
minários, simpósios e cursos
para atualizar os treinado-
res nas várias regiões, não
só com técnicos nacionais
mas também estrangeiros.

Selec
Outro ponto importante

será o de manter duas se-
leções brasileiras em treina-
mento constante: uma
principal, com jogadores dc
mais experiência; e outra
de novos, com os valores
que vão surgindo. As duas
equipes participarão de
competições internacionais.
Também serão criadas vi-
ce-pr esid ências zonais,"muito importante, já que
o Brasil é grande."— Trarei técnicos e árbi-
tros estrangeiros, não só da
escola japonesa, mas polo-
nesa, russa, e outros paises,
pois é necessário conhecer
outros estilos e adaptá-los
ao voleibol brasileiro. O
Campeonato Nacional d e
Clubes será desenvolvido e
criado o juvenil, além de
vários torneios internacio-

Ot'S

nais. Como, por exemplo,
uma seleção do Norte dispu-
tando com a Venezuela,
pois não adianta pegar a
equipe A do Brasil, que tem
obrigação de vencer qual-
quer equipe sul-africana.
Será aplicado tudo o que
aparecer de m°ls moderno
— esclareceu Nuzman.

Das 20 federações com di-
reito a voto, 13 já deram to-
tal apoio a Nuzman, que se
diz preparado para vencer
e para perder. Há alguns
meses ele vem' preparando
sua plataforma, que poderá
ser modificada de acordo
com os problemas que sur-
girem, assim como su-
gestões que serão debatidas.
Se for eleito, ele renunciará
à presidência da Federação
Metropolitana de Voleibol.

CADASTRO NACIONAL DE
UNIDADES ARMAZENADORAS
Conselho Nacional de Abastecimento

- CONAB

Companhia Brasileira de Armazenamento
- CIBRAZEM

Tornamos público, aos responsáveis por Ioda e qualquer
unidods armazenadora (cooperativas, agroindústrias, comércio em
geral, entidades públicas, etc.) que se destinem á guarda e/ou
conservação de produtos agropecuários e da pesca, que, através
das Resoluções n.°s 2 e 3/74, publicadas nos Diários Oficiais de
25/07 e 31/10/74, respectivamente, o Conselho Nacional do Abat-
tocimento — CONAB, instituiu o CADAS1RO NACIONAt DE UNI-
DADES ARMAZENADORAS, em caráter obrigatório, delegando à
Companhia Brasileira de Armazenamento — CIBRAZEM, empresa
pública vinculada ao Ministério da Agricultura, a competência para
implantá-lo, de acordo com as normas que acompanharam »
Resolução n.° 3/74.

Para proceder ao cadastramento iunto a Companhia Brasi-
letra de Armazenamenlo, os agentes armazenadores deverão obter
o formulário, cujas orientações para seu correto preenchimento
estão contidas em um manual que o acompanha. O prazo para o'
cadastramento vai de 02/12/74 a 31/01/75, exceto nos Estados'-
do Pará, e Amazonas, e nos Territórios do Roraima, Rondônia e
Amapá, cuio prazo será de 15 de abril a 15 de iunho do pró--
ximo ano.

Os formulários e o manual de preenchimento encontram-se
à disposição dos interessados nos seguinte, locais:

A — No interior dos Estados, nas Unidades Municipais de
Cadastramento — UAICs, do INCRA, sediadas nas Pre-
feituras Municipais, onde se localizam as Unidades Arma-
zenadoras;

E — Nas Capitais, junto a , Divisão Estadual de Cadastro e
Tributação, do INCRA, nos seguintes endereços:

ARACAJU — Travessa José de Faro, n.° -41

BELO HORIZONTE - Rua Rio do Janeiro, n.° 654
- 14.° and

BRASÍLIA — CENABRA — Setor de Indústria e Abasteci-
mentp — Edifício da Administração — 2.° and.

CUIABÁ — Rua Comendador Henrique, n.° 49
CURITIBA - Rua Cândido Lopes, n.° 270 — 6." and.
FLORIANÓPOLIS - Rua Filipe Schimith, n.° 85

' FORTALEZA - Av. Rui Barbosa, n.° 1246
GOIÂNIA - Rua Nove, n.° 230
JOÃO PESSOA — Rua Desportisla Aurélio Rocha, n.° 592

MACEIÓ — Praça Deodoro da Fonseca, n.° 349

, NATAL — Rua Potengi, n.° 612
PORTO ALEGRE - Rua Uruguai, n.° 54 - 19.° and.

RECIFE — Av. Conselheiro Rosa e Silva, n.° 955

RIO BRANCO — Rua Floriano Peixoto, n.° 695

NITERÓI E RIO DE JANEIRO - Largo de Sáo Francisco,
n." 34 ,- 3,o and. (GB)

SALVADOR - «v. Frederico Pontos, n.° 213

SÃO LUIZ - Rua Osvaldo Cruz, n.° 1215

SÃO PAULO - Rua Gabriel dos Santos, n.° 142
TERESINA - Av. Frei Serafim, n.° 1989

VITÓRIA - Av. Princesa Isabel, n.° 6 - 13.° and.

Brasília, DF, 10 de dezembro de 1974.

RUY NEVES RIBAS
Diretor Presidente
CIBRAZEM
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se reanimaItália
após a marcação de
19 gols na rodada

ESPORTE - 35

Koiim, Nápoles (AFP-AP-JB)
— Inesperadamente mun lor-
nelo que no longo dos nnos
se tem cárnctorlzfido pelo
emprego Indiscriminado cl o
íerrolho, a 12a. rodndn do
Campeonato Italiano, dispu-
tada domingo, alemou a tor-
cida com nada menos do 10
Kols. oito dos quais marcados
numa só partida: Juvenius
6 x Nápoles 2.

Nesse Jogo. o Nápoles — dlrl-
Bldo pelo brasileiro Vinícius —
perdeu sua invencibilidade e
acabou diante da nmea-a dc
ter seu estádio Interditado,
porque um dos bandeirinhas
íoi atingido por objeto contun-
dente atirado das arquiban-
callas. Em fnce do Incidente,
o Juiz deu a partida por encer-
rada qunndo ainda faltavam

Àrgè
Buenos Aires (AP-JB) — A

duas rodadas do término do
Campeonato Argentino, cinco
equipes das oito finalistas tem
chances de conquistar o titulo:
Vele?. Sarsficld, líder com oito
pontos, San Lorcnzo de Alma-
gro, com sete, Indcpcndlcnte
e Rosário Central, com seis, e
Tállèfs, de Córdoba, com cinco.
O Newell's Old Boys. Ferro
Carril Oeste e Boca Juniors es-
tão fora da luta.

O Vclez Sarsficld ganhou a
liderança após derrotar o In-

dois minutos, o que levou a Lo-
teria Esportiva a exelul-ln do
concurso de palpites da sema-
na. Os dirigentes do Nápoles
nao acreditam que o clube seja
punido pela agicssáo ao auxl-
liar do Juiz. Alegam que o ob-
jeto utilizada para agredir o
banclelrlnha não é vendido no
estádio ou em suas imediações,

Além da contagem elevada
registrada em Nápoles, houve
outro Joeo dc muitos gols: o
empate de 2 a 2 cm Turim, cn-
tre o Torlnò e o Lázio.

Dois brasileiros — Altaflnl
(Mazolai, do Juvontus, e Ser-
gio Clerlcl, do Nápoles — am-
bos com cinco gols. figuram
entre os principais artilheiros
do Campeonato. O principal
goleador é Paulo Pulici. do To-
rlno, que já marcou seis vezes.

mina
dcpendlente por 1 a 0. numa
partida de baixo nível técnico.
Os demais resultados da ro-
dada foram: San Lorcnzo 1 a
l Rosário Central, em Rosário;
Tallers 3 a 1 Neweir.s. em Cór-
doba; Boca Juniors 4 n 1 Ferro
Canil. O Boca, apesar da vltó-
ria, continua em último lugar.

A penúltima rodada será
disputada amanha com os se-
guintes jogos: San Lorcnzo x
Velez, Independlente x Ferro
Carril, Boca Juniors x Ncwcll's
e Rosário Central x Tallens.

Espau
Madri (FP-JB1 — O Real

Sociectad impugnou a súmula
da sua partida de anteontem
contra o Real Madri, que ter-
minou empatada em 1 a 1, ale-
gando serem falsos os do-
cumentos que dão como oriun-
do o jogador argentino Rober-
to Martinez.

A equipe de San Scbastian
considera que o Real Madri vi-
olou a legislação em vigor do
futebol espanhol atuando com
três estrangeiros em seu time:

li.a
os alemães Netzer e Breitner
e Roberto Martinez.

Já na véspera do dia do jogo
os dirigentes do Real Soeicdad
haviam apresentado um
documento à Federação Espa-
nhola de Futebol com uma
anotação do Ministério da Jus-
tiça em que atesta que a cer-
tidão de nascimento do Joga-
dor era falsa, uma vez que ele
não tem descendência espa-
nhola.

A legião brasileira©nos campos do México
Os jogadores brasileiros

começaram a povoar o futebol
do México logo após a Copa do
Mundo de 1958. Nesse período,só o Guadaiajara — que se
abastece exclusivamente n o
mercado mexicano — não im-
portou jogadores «' Brasil. Em
cada uma das outras 15 equi-
pes da Primeira Divisfu. da
época, havia pelo menos um
representante «Ia escola de bo-
Ia que se sagrara campeã do
mundo na Suécia.

Hoje a situação mudou: o
futebol mexicano como que se
argentiiiizou — talvez porque
o craque, no Itio da Prata, seja
uma mercadoria mais barata.
Mas os brasileiros são ainda
a segunda força, na legião cs-
trangeira — até quatro jogado-
res em cada clube, de acordo
com a legislação — do futebol
mexicano.

Desse contingente, possível-
mente a torcida brasileira des-
conhece a maioria. Mas há
nomes que já deixaram o Bra-
sil consagrados e firmaram-se
iio México como verdadeiras
personalidades esportivas.

A mais recente contratarão
pelo América, foi a do atacán-
te Lola, do Guarani de Cam-
pinas, que ainda não estreou
mas tem mostrado nos treinos
que o seu lançamento vai cau-
sar impacto.

No Univcrsidad jogam Cabi-
nho e Spencer, os dois com
destaque, notadamente o pri-meiro, que tem feito muitos
gols. No outro Universidad, o
de Guadaiajara, atuam quatrobrasileiros que vem causando
sensação: Nenê e Eusébio, an-
ligos defensores do Santos, eJair e Roberto da Silva. Em
torno dos quatro, gira o jogo'dc toda a equipe.• Também cm Guadaiajara,
no Atlas, estão dois outros ex-•santistas: Abel e Amauri, am-
.bos com boa presença. Maisiim antigo jogador do Santos
;— e da Seleção Brasileira —
•marca presença de certa formabrilhante: Alcindo, que joga noJalisco, ao lado de RobertoDias.

Teòdórò Cano L.
No Montcrrcy tem destaque

.¦Milton, contratado ao Palmei-
ras e que, na temporada pas-
sada, marrou 24 gols. No mes-
mo clube há um zagueiro cen-
trai, Guaracy Barbosa, que
chegou ao México muito jovem
c agora é sem dúvida um joga-
dor extraordinário. No Laguna
c no Universidad dc Nuevo
Leon jogam Didi e Sousa, dis-
cretamiínte. No Vera Cruz, há
três brasileiros: Jair, Francisco
Batata e Ubiraci. O.s dois úl-
timos chegaram ao México
com menos de 20 anos, em
1967.

Finalmente, no M a d e r o,
jogam Paulo Mata e Toninho,
este tini jovem mcdio-volante
que já esteve também na Gua-
temala e em Portugal.

Entre o.s treinadores, o s
nomes são poucos, limitando-se
a três técnicos c um prepara-
d(«r físico. Cláudionor Barbosa,
que dirige o Laguna, é o de
mais raízes: está no México há
10 anos, inicialmente como
jogador. Outro que passou dc
dentro para fora de campo é
Cárlitos, o técnico do Univcr-
sidad, que o México viu pela
primeira vez como zagueiro do
São Paulo. No Universidad de
Guadaiajara, está Gomes
Nogueira, que mililou durante
algum tempo no futebol perua-
no. O preparador fisico é Alceu
Rossi, que pertenceu ao Pai-
meiras e presta seus serviços
ao Monlerrejr.

TEODORO
CANO •
radator da
•iportti de
jornal
El Heraldo,
da Cidadã de
México, •
vaie ao Ria
lemana
pastada
chefiando e
delegação
de lacamal
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FEPASA-Ferrovia Paulista S.A.
COMUNICADO
Concorrência Pública de

Âmbito Internacional DTM.06/73
AQUISIÇÃO DE TRENS-UNIDADE- _ T-n^„
da Comissão de Recebi™^ f" Anílll dV™ 

° 
T'3'0"0a Concorrência Pública de ambho -^LToToílTZ

teve p0r ob|e.0, , aqu,5ÍÇ|0 de 10 trens-unidad. (p o-ó.ipoelétricos para o serviço de transporte suburh™,, A 
1H,00"P01'

desta ferrovia, a diretoria deliberou: ' P««ge.ro.

1. - Aceitar os projetos básicos para a construção dc protótiposapresentados pelos proponentes: Consórcio Construtor H-'Trens Unidade e Consórcio Eletrocarro;
2. - Em razão da aceitação dos proietos desses licitamos e em

yista 
nao só de sua capacidade técnica, mas também doterem satisfeito todos os demais requisitos exigidos notclital, declara-los qualificados para o lornecimento de trensunidade necessários a remodelação do serviço de transportesuburbano de passageiros, conforme estudo especialmente

realizado para tal fim;
3. - Face à aprovação do PIANO DE REMODELAÇÃO DO SERVIÇO

DE SUBÚRBIOS pelas autoridades federais e estaduais, iulgarinoportuna a aquisição de apenas 10 (dez) trens-unidade;
4. - Autorizar, em razão do exposto, a licitação, dentre osconsórcios qualificados (item 1.) de 90 trens-unidade, comíndice, médio de nacionalização de 50%, c a serem forneci-

dos ern quatro anos. • '

São Paulo, 13 de dezembro dc 1974.
WALFRIDO DE CARVALHO
Diretor Administrativo

Estados já conhecem
10 equipes campeãs

Deu clubes até o momento
conquistaram o título de cnm-
pcóes estaduais o mais dois
deverão ser conhecidos uniu-
nltft. nns partidas decisivas no
Pnni e Buliln. O.s Estudos em
que nliula não houve (lóflrilçno
sito os scRUinte.s: Maranhão,
Ceara, Sergipe, Alnitoas, «São
Paulo, Guanabara e Santa
Catarina.

AMAZONAS — O Nacional
foi o primeiro time a conquis-
tar este ano o título de com-
peão regional no futebol brasi-
leiro. Apesar rio ter iniciado
mal o Campeonato, conseguiu
chegar vários pontos á frente
do Rio Neuro, seu nntlijo aci-
versárlo.

PARA — O Clube do Remo
e o Tuna Luso Comercial decl-
dem amanhã de noite, no Es-
tádlo dc Antônio Bncna, o
Campeonato Paraense. Para
ser campeão, bosta um empate
ao Remo, que é treinado porPaulinho de Almeida.

iMAKANHAO — O Moto ga-nhou o 1" turno e o Ferroviário
o 2". O 3? só terminará em
fevereiro, opôs o recesso do
futebol, quando será decidido
o Campeonato.

PIAUÍ — O Tiradentes con-
qulstott o Campeonato com 17
vitórias, tres empates, 47 golsa favor e apenas seis contra,
Venceu os quatro turnos e, jácampeão, goleou o Flamengo
(vice) por 6 a 0 n.\ última par-tida do Campeonato.

CEARA — o Fortaleza ga-nhou o 1" turno e o Ceará o 2?.
Beijoca. do Fortaleza, com 24
gols, está entre os três maiores
goleadores da temporada naci-
onal de futebol. O Campeonato
só terminará em fevereiro. Se-
rá interrompido para os férias
dos jogadores.
RIO GRANDE DO NORTE— O América, treinado peloex-zagueiro do Botafogo,
Sebastião Leónidas, conquistou
o Campeonato numa campa-
nha na qual só no último turno
conseguiu superar o ABC.

PAKA115A — o Campinensc,
treinado pelo ex-jogador Zé
Preto, ao vencer domingo pas-sado o Treze, por 2 a 0. sagrou-
se tetracompeâo. A renda deCrS 85 mil 682 estabeleceu novo
recorde no futebol paraibano.

PERNAMBUCO — Ao ven-
cer o Campeonato, o Náutico
interrompeu uma série de con-
quistas tio Santa Cruz, que lu-
tava pelo hexacampnonato.
Seu atacante Jorge Mendonça
ficou empatado com Zé Carlos,
do Santo Cruz, em 24 gols no
tabela dos artilheiros.

ALAGOAS — CSA, Clube
Sportivo Alagoano, e CRB.
Clube de Regatas Brasil, os

dois mais antigos rivais do
futebol alagoano certamente
disputarão mais uma vez o
titulo dc campeão. O CSA ven-
ceu os dois primeiros turnos
e lidero ó terceiro com um
ponto á frente tio CRB. O
Campeonato serã,Interrompido
paro as férias dos jogadores. .

SERGIPE — Itabalona, Vas-
eo e Sergipe ocupam as primei-
ros posições no Campeonato,
que está ainda no começo do
2" turno.

KAIIIA — O campeão baia-
no será conhecido amanhã.
Bahia e Vitória decidem o
titulo no Estádio da Fonte
Nova, á noite. Se o jogo ter-
minar empatado,» haverá uma
prorrogação de/30 minutos, em
dois tempos tle 15', fiem descon-
so e com Inversão de compo.
Caso persista ó empate serão
cobrados pênaltis, em série do
cinco para cada Ume, até que
seja conhecido p campeão.

ESPÍRITO SANTO — O
campeão é o Desportiva.

SAO PAULO — Corintloris,
vencedor do 1" turno, e Pai-
meiras, vencedor do 2", come-
çam amanhã dc noite a sério
melhor-de-trés que apontará
o campeão. O Coríntions con-
qulstott o titulo de campeão
pela última vez em 1954.

GUANABARA — América,
Vasco e Flamengo, ganhadores
do 1", 2" e 3° turnos, decidem
o titulo num turno extra inici-
ado domingo com a vitória (2
a 1) do Fia sobre o América.
Amanhã Jogam Vasco e Améri-
ca e domingo, Fia e Vosco.

PARANÁ — o Coritibo con-
qulstott o Campeonato pela
quarta vez consecutiva.

SANTA CATARINA — O
Internacional, de Lajes, lidera
o Chave A. enquanto o Figuei-
rense é o iiclcr da Chave B. A
decisão do Campeonato será
entre o Figueirense e o ven-
cetlor do Chave A. que será co-
nheeido amanhã. O Internaci-
onal tem oito pontos ganhos
na Chove A e o Avai. sete.
Amanhã; na última rodada do
Campeonato, jogam Avai e
Marcílio Dias, em Florianópo-
lis, e Internacional e Figuei-
rense. em Lajes.

GOIÁS - O Goiânia sagrou-
se campeão com uma parti-ciilaritiade: foi o clube que pro-
porçlpnoú sempre as menores
rendas.

MATO GROSSO — O Cam-
peonato está ainda no 1" tur-
no. O lider é o Dom Bosco.

MINAS GERAIS — Desde
domingo o Cruzeiro é tricam-
peão.

RIO GRANDE DO SUL —
No dia 1" deste més. no 251"
Gre-Nal, o Internacional sa-
grou-sc hexacompeáo gaúcho.

Palmeiras antecipa
concentração para o
jogo com Coríntians

São Paulo (Sucursal) — A
diretoria do Palmeiras decidiu
concentrar os Jogadores a par-
tlr de ontem, visando aos jogos
de amanhã á noite e domingo,
eontro o Coríntians. polo decl-
são do Campeonato Paulista.
No concentração tio Corínll-
fins, em Agitas de Lindóia, o
ambiento é cie otimismo entre
os Jogadores, que não levom
cm consideração a derrota de
anteontem. Brito, apesar das
suais atrações Irregulares, será
mantido no time.

J'rol)l
Somente após o treino de

hoje, cm Águas de Lindóia, é
que o técnico Silvio Pirllo deíl-
nirá o equipo do Coríntians
poro a primeira partida decl-
siva. Buttlco. machucado no
braço. Vlodimlr em recupero-
ção cie um estiramento mus-
cular e Baldocchi, contundido
na perna direita, são o.s proble-mas da equipe.

As possibilidades de aprovei-
tamento d o loteriil-osquerclo
Vlodimir são boas, segundo o
médico Osmar de Oliveira, mas
os outros dois vão depender de
um leste. Baldocchi diflcilmon-
te terá condições. Pirllo pre-tende deslocar Adáozlnho poro

Após duas horas do reunião,
com a presença dos presidentesdo Coríntians o do Palmeiras,
a FPp indicou os nomes de Ar-
mando Marques, II o m u a 1 d o
Arpi Filho, José Favile Neto e
D u lcitlio Viiiulerlei Boschila
pato o sorteio que apontará o
Juiz do Jogo de amanhã. O Co-
rintlons havia escolhido Ro-
mualdo Arpi Filho, enquanto
o Palmeiras queria José Favile
Neto.

cinus
a ponto esquerda, por se tratar
tle um Jogador mais experiente

.e de chute violento. No meio
campo, Jogam Tião e Rivelino,
este poupado do partida de an-
teontem contra o Palmeiras.

Além dos Jogadores que es-tão sob cuidados cio Depor-
lamento Médico; o atacante
Lance poderá ficar ausente da
partida', caso seja suspenso na
reunião desta noite do Tri-
bunal de Justiça Desportivo daFederação Paulista. Ele ' 

jacumpriu um Jogo por expulsão,
e se pegai' outro somente pode-rá ser escalado na segunda-partida, domingo, quando otitulo será definido.

Ti-nii.|(iili_lu<l
Brandão acha que a vitória

de 4 o 1 sobre o Coríntians deu
mais confiança ao time. embo-
ra prefira não fazer proenós-
ticos. Na sua opinião, as duas
equipes têm a mesma possibili-
dade, mos o Palmeiras, deverá
ficar com o titulo. A equipe se-
rá a mesma tle domingo, sendo
Alfredo a única dúvida até
agora: Leão, Enrico. Luis Pe-
reira, Alfredo (Jair e Zeco;

Dtitlu e Ademir; Edu, Lelvinho
Ronaldo e Nei.

O zagueiro Luis Pereira
acredita, numa vitória do Pai-
meiras e. na sua opinião, o Co-
rintians está abalado psicolo
glcamento por causa da derro-
ta de domingo. Esto tarde ha-
verá um treino recreativo leve,
no Parque Antártica, quando
Alfredo voltará a ser exami-
nado pelo Departamento Medi-
co.

Bahia
Salvador (Sucursall — Em-

bota os clubes estejam pre-
cisando de dinheiro paro sol-
dor seus compromissos —
devem três folhas de pagamen-
to aos jogadores — os dlrigen-
tes do Bahia e do Vitória pare-
cem que estão querendo afãs-
tar o público dos estádios, di-
ante do desencontro de òplnl-
ões a respeito da partida extra
que apontará o campeão baia-
no de 74.

.O empate de domingo pro-
vocou a realização de um jogo
extra, mas os presidentes do
Bahia e do Vitória não chega-
ram o um acordo, contando
para isso com a colaboração do

Federação Baiana: o Vitória
quer jogar amanhã, mas o
Bahia desejo transferir n par-
tida para após o periodo de fé-
rias.

Enquanto o.s dirigentes dia-
loRMtn em busca de uma solu-
ção para o impasse quanto à
dato do jogo. os jogadores dos
dois times demonstravam on-
tam sua revolta pelos comenta-
rios que surgiram após a por-
tida de domingo, em que
faziam alusão o um possível
acerto entre eles poro não ho-
ver vencedor, forçando, con-
sequentemente a realização de
uma partida extra.

ASSUMA • COMTH0LC,
Com os novos modelos de caixas acústicas
BRAVOX V. assume o controle de verdade
Quer no sistema "Bass-Reflex" 

(modelos pre-sentes BBR-8D e BBR-12C), como nos mode-
los "Acoustic Suspension", a sua participaçãoé total no resultado sonoro:

"SQUAWKERS" com diafragma de alta eficiência, monta- %dos em câmaras especiais amortecidas com lã de vidro.

4t INDICAÇÕES DA CURVA DE RESPOSTA, obtidas em cá-
mara anecóicá.

+ TWEETERS" de alta rigidez, montados em ângulo, paradistribuição uniforme dos sons agudos.
•X- CONTROLES DA REDE DIVISORA DE FREQÜÊNCIA,"brilho" e "presença".

O "WOOFERS" com suspensão de alta compliància e pode-roso sistema magnético, permitindo manejo de altas potèn-COS,
¦ DUTOS para sintonia, proporcionando reprodução perfeitado extremo inferior da gama de sons audíveis.
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¦ — __^1^_#£2^:#í7%.
I^M CAIXAS ACÚSTICAS .^P^frMi 7 7\N™SSdo^PX ,,J- ^JSifi. tk

_.,. A venda nas seguintes lojas:
CASA BARBOSA FREITAS-IBÉRICA MAGAZINE-RIO SOM CENTER-QUADRA-STUDIO 7

Telefone para

222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

DINHEIRO
C«r$7.«50Q«00 Para você comprar

o que quiser. Bos-
ta ganhar Cri 600,00 e nüo possuirnotas desabonadoras. Se precisar de
mais, resolvemos o seu problema eliberamos o seu credito em 48 horas. §

CRtDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CENTRO: Rua GONÇAtVES DIAS. 65
A». N Sra. de CQPACABANA. 807 ¦ SALAS 201 < 202
MAOUREIRA: Rm ALMERINDA FREITAS. 41 B
MtlER: Rua SILVA RABELO, 10 . SALA 302

AiencJemoí. lambem aos '.abados

- CAMPO NEW RO-
José Inácio IFcriWflc

--if- possível que agora que tem tudo
Ê. contra si o América resolva cn-

J~1 fim começar a ganhar. Este é-*—' pelo menos o medo confesso dcmeia-dúzia dc torcedores vascáínos com
quem cruzei. É possível, pois o futebol jáviu reviravoltas viuis espantosas, mas eudiria que é extremamente difícil, a julgarpela reação âo ponta-direita Flecha'nabanheira térmica do Maracanã quando o
preparador físico Quinlanilha procuravaanimar o time pura uma reação amanhãcontra o Vasco: ali, alto e bom som, e em
palavras duras, Flecha disse que o Cam-
peonato já acabou para o time.

Se não acabou para o América, aca-bou pelo menos para Flecha, que recebeuseu terceiro cartão amarelo e está au('>-maticamente suspenso. Pode-se dizertambém que acabou para o goleiro Roqé-rio, que começou a falhar estranhavam-
te contra o Vasco, depois de um beloCampeonato, e desde então só faz com-
prometer mais. ainda sua reputação. Nasemana passada Rogério já nãò falavacom seus companheiros cie time e, parao próprio futuro de sua carreira, é alémelhor que pare agora, e aguarde um1975 melhor.

Palavra, dá pena var um time tãoujustado ao longo de quatro meses esfa-celar-se assim em questão de 15 dias. Ecomeça-se agora a saber de coisas, comoa precariedade em que trabalha o prepa-rador físico Quinlanilha, sem ninguém aauxüiá-lo em suas funções, às voltas comum elenco em que poucos se conscienti-zaram da importância da ginástica.
Ê uma tragédia dc dimensões pelomenos idênticas à de 1950, quando estemesmo América tinha seis pontos dcvantagem, precisava apenas empatar umde seus três últimos jogos — e perdeutodos.
E a memória desse América de ou-trora influencia todos no América de ho-

je, de jogadores a dirigentes. Na verda-de, no clube, tranqüilo mesmo, só o téc-nico Danilo Alvim, que outro dia confi-denciava a um amigo:
— Perder este Campeonato paranum não fará diferença. Nada jaz âife-rença para quem perdeu a Copa dc 1950.E até esta tranqüilidade é muitoderrotista.

1\ TO Vasco, por contraste, tudo é
I \I bonança, com o treinador Tra-

1 T vaglini preocupado apenas em
desmentir que suas aulas de in-

glés têm por objetivo o emprego de téc-
nico âa Seleção Brasileira.

— Não é nada disso, é um curso rá-
pido, só para não dizer hallo com muito
sotaque.

E os que o conhecem confirmam queTravaglini tem mesmo a curiosidade in-
telectual de aprender coisas novas e vi-
ve entrando em tudo que é curso que se
anuncia: psicologia, comunicação, a vi-
da sexual dos protozoários...

À primeira vítima da sucessão (ou
Zi melhor, segunda, já que a pri-

J S_L meira è mesmo o Sr. Havelange)
na CBD foi a Seleção de Novos,

que ia reunir-se no mês que vem paraum amistoso com a União Soviética, no
Maracanã, e seguir depois para uma
temporada de nove jogos pela América do
Sul, já como preparativo para a disputa
das eliminatórias à Copa de 1977.

Mas se a excursão falhou e o jogocom os soviéticos ficou para as calendas,
não custa nada aproveitar a idéia de um
time de novos (que os europeus conhe-
cem como under-23) para a Seleção quedisputará o Sul-Americano do ano quevem. Convocar Dirceu Lopes agora é to-
lice, pois o que interessa mesmo é pre-
parar o futuro e não fazer justiça ao
passaão.

A Europa aliás tem um campeonato
para o que chamam âe time completo e
outro só para jogaâores de menos de 23
anos. Como aqui não há condições finan-ceirds para se disputarem os dois ao mes-
mo tempo, o melhor seria que a Confe-
deração Sul-Americana decidisse logo li-
mitàr o seu aos jogadores realmente no-
vos, para o benefício de todos.

# «' *

jr j 
MA página do Times, com o ca-

I I lendário esportivo para o ano
!___/ que vem nos àá uma iâêia âe

nossa pobreza em matéria âe
ativiãaães atléticas. Estão lá registraâas
práticas das quais o brasileiro nunca ou-
viu falar e que encararia mesmo com a
maior suspeita, como o lacrasse, o squash,
o tênis real (assim chamado porque, este
sim, foi o esporte dos reis — e quem as-
sistiu ao último Três Mosqueteiros acom-
panhou algumas jogadas) e'o croquét,
para o qual nossos dicionários registram
a curiosa tradução de toque-emboque.

Em tempo: estes esportes todos (emuitos outros ali relacionados e aqui
desconheciáos) são internacionais, e não
exclusivamente britânicos.

• ¦ Campo Neutro está diariamente às
8h30m na RÁDIO JORNAL DO BRASIL. Sába-
dos e domingos, às 20hl5m.



Equipe do Vasco exige concentração até domingo
SÚMULA I

O Botafogo, que chegou
ontem & noite a Brasilia, por
via aérea, procedente de
Manaus — onde derrotou
domingo o Nacional por 1 a 0
— seguiu dt ônibus para Gola-
nla e hoje enfrentará o Goiás
no Estádio Olímpico, A presen-
ca de Marinho c incerta na
equipe carioca, que jogará com
Wcndell, Miranda, Chiquinho,
Osmar e Marinho (Gdmllson);
ademir, Artur c Dirceu; Ro-
gerio, Zair e Nilson. O Goiás
alinhará Vandeir, Tricl, Maça-
lê, Alexandre c Gilson; Ma ti-
nha c Tutra; Lúcio, Paghetti,
Lincoln e Canhoto.

Nos planos que a diretoria
de futebol do Botafogo está
elaborando para a temporada
do próximo ano figura uma
proposta a ser feita ao Flu-
minensc para a troca de Pis-
cher pelo lateral-dlreito Toni-
nho.

Zagalo ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto, pre-
ferindo deixar a critério da
direção, mas a idéia da troca
ganhou força no clube c é pro-
vávcl que ainda esta semana
haja um contato com os diri-
gentes do Fluminense.

Flseher foi contratado pe-
lo Botafogo em 72, por re-
comendação de Tim, o técnico
na época, e se firmou como
titular depois que o clube
negociou Roberto com o Corín-
tians. A melhor fase do
atacante argentino foi no
Campeonato Nacional deste
ano, quando apareceu como
um dos artilheiros da competi-
cão. No Campeonato Carioca
caiu muito de produção, mar-
can do apenas um gol nos três
turnos.

Os jogadores do Flu-
minen.se entram dc férias esta
manhã, logo depois de tomar
diversos tipos de vacina, o que
é uma rotina no clube em lodo
final de ano. Eles continuarão
indo ao clube até lquc seja
pago o 13' salário.

Ontem a equipe jogou um
torneio de voleibol no ginásio
e nojo, depois da vacinação, os
jogadores pretendem ficar nos
arquibancadas assistindo uma
partida que será disputada en-
tre a Comissão Técnica do clu-
be e um time de jornalistas.
Alguns jogadores poderão sei-
escalados nos dois times.

Dois mil trezentos e oi-
tenta apostadores de todos os
Estados, com exceção do Acre,
e de Brasília, fizeram 13 pon-
tos no Teste 214 da Loteria Es-
portiva. Cada um receberá CrS
7 mil 734 e 23 centavos.

O presidente da FIFA,
João Havelange, confirmou em
Buenos Aires, mais uma vez,
a realização da Copa do Mun-
do de 1978 na Argentina,
acabando assim com as preten-
soes da Holanda e da Bélgica,
que, prevendo uma desistência
do pais sul-americano, dese-
Javam promover a competição
cm conjunto.

O dirigente segue hoje pe-
Ia manhã para Mar dei Flata,
a fim dc visitar o estádio dessa
cidade balneária, que será uma
das quatro subsedes. "Tenho
plena confiança na capacidade
dc organização dos argentinos
c estou certo de que tudo esta-
râ preparado seis meses antes
da data prevista, ou seja, pri-
meiro de junho dc 1978" — dis-
se o presidente.

Amanhã Havelange- re-
gressa ao Brasil e, antes de
desembarcar no Rio, passará
algumas horas em Porto Ale-
gre, onde será homenageado
pela Federação Gaúcha de
Futebol, que lhe concederá o
titulo de Presidente de Hon-
ra. i

Em solenidade realizada
ontem ã noite no Salão Ban-
deirante do Hilton Hotel, cm
São Paulo, Pele recebeu o tttu-
Io dc sócio honorário da As-
sociação dos Cronistas Espor-
tivos de São Paulo (ACESP),"como reconhecimento ao des-
taque dado ao esporte brasi-
leiro durante o tempo cm que
jogou futebol." A decisão,
tomada há mais de um mês,
teve aprovação total dos as-
sociados da entidade. A entre-
fa do titulo foi feita pelo pre-
sidente da ACESP, Milton
Camargo.

São os seguintes os preços
dos ingressos para a partida
de amanhã entre Vasco e Amé-
rica, no Maracanã: camarote

Cr$ 175,00; cadeira especial
Cr$ 75,00; cadeira —

Cr$ 3 5,00; arquibancada —
Cr$ 15,00; geral — CrS 5,00;
militar fardado — Cr$ 2,50.

O jogo América e Vasco,
amanhã no Maracanã, começa-
rá às 2lhl5m, com preliminar
às 19h 3Òm entre as equipes de
juvenis dos dois clubes.

Os campeões cariocas de
kart serão homenageados' hoje
à noite, no Automóvel Clube
do Brasil, Rua dó Passeio, 90,
com a solenidade de entrega
dás medalhas conquistadas no
campeonato. Em seguida have-
rá um coquetel para os atletas
e diretores.

— Duas novas praças de es-
portes municipais serão cons-
truldas em Belo Horizonte com
investimentos I da ordem de
CrS6 milhões e 500.mil, con-
forme convênio assinado on-
tem entre o Governador Ron-
don Pacheco ,e o Prefeito Pie-
ruceti.
— O Sr. Luis de Carvalho foi
reeleito, ontem à noite, pre-
sidente do Grêmio, em Porto
Alegre, numa eleição cm que
venceu de 204 a 57 o Sr. Nerl
Marques, que era o candidato
da oposição. Ainda houve dois
votos em branco e um anula-
do.

Danilo não altera
o América para a
última tentativa

Danilo Alvim não preten-
de. alterar o América para
a partida de amanhã con-
tra o Vasco, mesmo consi-
derando que seu time não
atuou bem diante do Fia-
mengo. Rogério continuará
no gol.

— Já não poderemos
contar com Flecha, suspen-
so por ter recebido seu ter-
ceiro cartão amarelo, e com
Alex, contundido. Não é
aconselhável, portanto, fa-
zer outras modificações, que
n aturalmente implicariam
mudanças na estrutura
da equipe — disse o técnico.

NAO HOUVE CULPADO

O treinador vai conversar
hoje com os jogadores, ten-
tando levantar o moral do
time para o jogo contra o
Vasco. Danilo dirá a Rogé-
rio que ele náo foi o culpa-
do da derrota frente ao
Flamengo. O goleiro mos-
trou-se muito abatido após
a partida de domingo, evi-
tando comentar o lance do
segundo gol sofrido pelo
América, no qual foi acusa-
do de falhar.

Para o lugar de Flecha,
o treinador afirmou que
Mauro é o mais cotado. Co-
mo esse jogador ainda se
recupera de uma contusão,
é provável que Manuel seja
improvisado de ponta-direi-
ta.

O técnico vai conversar
particularmente também

,com Bráulio, a quem pedirá
que explique a apatia com
que atuou no último jogo.
A permanência em definitl-
vo do jogador no América
deverá ser resolvida com a
vinda ao Rio, do diretor
Marcelo Fcijó, do Interna-
cional. O clube gaúcho mos-
tra-se interessado na aqui-
sição definitiva de Sérgio
Lima, o que poderia facill-
tar as negociações. Comen-
ta-sc, no entanto, que de-
pois das últimas atuações
de Bráulio, o América já
não se interessaria mais pc-
lo passe do jogador.

Só hoje, após o treino re-
creatlvo — que poderá ser
realizado nas Paineiras —
Danilo dará uma palavra
sobre a possibilidade da vol-
ta de Edu à equipe. Sabe-se
que é viável o retorno do
Irmão de Zico ao meio-de
campo, mas não no lugar
de Renato, que tem sido
elogiado pelo técnico, e sim
no de Bráulio — embora o
treinador insista em que
não pensa em modificar o
time.

Alex foi ontem ao clube
e fez tratamento. O Depar-
tamento Médico revelará
hoje as reais condições fisi-
cas do zagueiro, mas é tido
como certo que ele não po-
dera enfrentar o Vasco.
Confirmado o afastamento,
seu substituto continuará
sendo Mareco.
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Miguel foi um dos intérpretes do pedido do time

A coisa mais difícil do mundo
e ser criativo no Natal.

A Sheaffer compreende criativas uma linha de nunca vai ser desmentida:
que todo mundo está cansado canetas completíssima: você quem ganha caneta de
de,ganhar gravatas, garrafas, encontra desde as mais presente sente que_é uma
meias, cintos e todas as
demais vulgaridades.

Compreende e coloca à
disposição das pessoas ,

sofisticadas, em ouro, prata homenagem à suq inteligência.
e outros metais nobres, até Neste Natal, aí está uma
a simplicíssima esferográfica, boa sugestão par?, você

Existe uma verdade que fugir das banalidades

costumeiras: dê Sheaffer de
presente.

SHEAFFER •
ti ic proud craüsmen

De um lado, apresentamos o Sintonizador Ken-
wood AM-FM Estéreo KT-2001 A. Um aparelho de
extraordinária sensibilidade e seletividade. Com
seletores em AM, FM, Auto, FM Mono, MPX filtro
e distorção harmônica de 0,5°'o. De outro, o Am-
plificador Kenwood KA-4002, que incorpora uma
série de vantagens sensacionais: potência de 95
watts - 47,5 watts por canal; resposta de frequen-
cia de 15 a 50.000 ciclos; entradas, toca-discos (2),
tuner, auxiliar (2), conector para copiar fitas no
painel frontal.

^^^^^mmm'

Sintonizador KT-2001 A

A UNIÃO FAZ 0 SOM
Agora, imagine esses dois aparelhos funcionando
lado a lado. Você ouvirá o que existe de mais
avançado e atual em matéria de som, com aquela
qualidade que é característica exclusiva da
Kenwood.
Agora, pergunte sobre o preço no seu revendedor
e veja as vantagens da separação de corpos em
matéria de som. Mas só em matéria de som.

/keimwoodA

São Paulo- Rio de Janeiro - Curitiba - Porto Alegre
Bolo Horizonte - Salvador - Brasília - Recife - Manaus
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Amplificador KA-4002

Os jogadores do Vasco, demonstrando
consciência profissional e responsabilidade,
animados também pela promessa dc CrS 18
mil de prêmio para cada um pelo titulo de
campeão carioca de 74, solicitaram ao super-
visor Almir de Almeida ficar concentrados
em São Januário durante toda esta semana.

Melo surpreso com o pedido, Almir de
Almeida respondeu que a Idéia do Dcparta-
mento Técnico era a de manter a progra-
mação de rotina, só concentrando a equipe na
antevéspera de cada partida, "mas se a von-
tade de vocês é essa, concordo."

TEMPO INTEGRAL

O regime de concentração do Vasco co-
meçou ontem às 23 horas. Após o jogo con-
tra o América, o time seria liberado e só vol-
taria a se apresentar na sexta-feira à tarde,
quando treinaria e se concentraria em se-
gulda.

Se vencermos ou empatairmos com o
América, tudo será festa —- comentou o ca-
pltão Alcir. Vamos voltar do Maracanã can-
tando e discutindo os planos para o jogo con-
tra o Flamengo.

Luis Carlos concordou, afirmando:
Numa hora dessas, é multo importan-

te não interrompermos o convívio. Temos
sempre dc dizer ou lembrar alguma coisa ao
companheiro, procurar corrigir nossos erros,
nos unindo cada vez mais. Estamos no final
de uma temporada muito boa para o Vasco e
vale a pena esse sacrifício.

Bem — disse Almir de Almeida — vocês
combinem tudo e depois me dêem a respos-
ta. Com a diretoria não haverá qualquer pro-
blema.

Depois de estudar várias fórmulas com
os jogadores, a diretoria resolveu estipular
em CrS 18 mil o prêmio pelo titulo deste ano.
Paira cada jogo da fase final — contra o
América e o Flamengo — a gratificação por
vitória será de CrS 4 mil.

Os restantes CrS 10 mil são o produto da
soma de CrS 400 por partida disputada por
cada jogador ao longo dos três turnos do
Campeonato: 11 no primeiro; sete no segun-
do, e três no terceiro.

Mesmo com a aceitação de todas as suas
reivindicações, o time do Vasco não realizou
um bom coletivo ontem de manhã em São
Januário.

Pelo menos, foi melhor que o treino
de conjunto de sexta-feira passada. O quadro
se mexeu mais em campo e não faltou entu-
siasmo aos jogadores — disse Travaglini.

A equipe reserva dominou a titular e
acabou vencendo por 1 a 0, gol de Fred.

O treino teve, porém, um bom inicio. Tra-
vaglini orientou os dois times para jogar da
mesma maneira: marcando por pressão e cx-
piorando as jogadas ofensivas pelas extre-
mas.

Os titulares treinaram com Mazaropi, Fi-
delis, Miguel, Moisés e Alfinete; Alcir, Zana-
ta e Luis Carlos; Jorginho, Roberto (Bill) e
Galdino. Os reservas, com Andrada, Paulo
César, Joel, Renê e Gilson Paulino; Gaúcho,
Ademir e Fred; Bill (Jorge), Jair Pereira e
Jailson.

Coloquei o time reserva bem forte, de
propósito. Quis ver como os titulares se saiam
— explicou o treinador.

Roberto só treinou durante 40 minutos,
por medida de precaução, mas está apto pa-
ra a partida de amanhã. O time que enfren-
tara o América é o que começou o treino, com
Andrada no gol.

Além dos titulares, estão concentrados
também os reservas Mazaropi, Paulo César,
Joel, Gaúcho, Ademir, Fred, Bill e Jair Perei-
ra. Para hoje de manhã, está programado um
treino tático, durante o qual Mário Travagli-
ni pretende corrigir alguns erros que notou
no coletivo.

Fia usa folga
na recuperação
dos jogadores

O Flamengo vai aproveitar os dias até o
jogo contra o Vasco — domingo, decisão do
Campeonato — para descansar e recuperar
seus jogadores. Nos últimos dois meses, a equi-
pe tem atuado pratiosmente duas vezes por
semana e todos os jogadores se mostram fa-
tlgados.

Os exercícios desta semana serão leves,
pretendendo apenas a manutenção da forma
fisica do time. Alguns jogadores, pelas fun--
ções que desempenham em campo — e este é
o caso de Geraldo, Zico e Zé Mário — necessi-
tam no entanto de um trabalho mais intenso,
podendo treinar em tempo integral amanhã e
sexta-feira.

EM BOA FORMA

O preparador físico Dias considera a equi-
pe do Flamengo em boa forma, capaz de dispu-
tar quantas partidas forem necessárias para
a decisão do titulo, principalmente com esta
semanaj de intervalo antes do jogo contra o
Vasco.

Na opinião de Dias, o Campeonato se pro-
longou em demasia:

— Quando daftios inicio ao trabalho para
uma temporada, traçamos um plano que leva
em conta a tabela das competições. O Campeo-
nato já deveria ter terminado. Seu prolonga-
mento, é claro, trouxe algumas complicações.
Os jogadores, que pensavam numa competi-
ção encerrando-se antes do dia 18, estão ago-
ra sujeitos a jogar até depois do Natal. Auto-
maticamente se desestimulam, e isso é perigo-
so. Na minha maneira de ver, seria preferível
jogiair já na quarta-feira.

NA VISTA CHINESA

O Flamengo fará esta manhã uma corrida
na Vista Chinesa. Os jogadores que enfrenta-
ram o América não terão seus tempos toma-
dos, podendo correr num ritmo mais lento ou
até mesmo caminhar, dependendo de como se
sentirem.

Ontem o dia foi livre. Só trelnairam os re-
servas e os que participaram apenas do se-
gundo tempo da partida contra o América.

Doval está praticamente afastado do jogo
contra o Vasco. Edson, seu substituto, talvez
também não possa ser escalado: sofreu um
pequeno deslocamento na clavicula e os medi-
cos não sabem ainda se terá tempo de so re-
cuperar até domingo.

Heleno Nunes
visita CBD
sexta4eira

O Almirante Heleno Nunes,
candidato à presidência da
CBD, visitará sexta-feira a .se-
de da entidade, na Rua da Al-
fandega, com o objetivo de
manter contato com antigos
funcionários e dirigentes.

Em 1967, o Almirante foi o
diretor de futebol da CBD c,
como agora já é praticamente
seu presidente, quer se informar
.sobre todos os detalhes da atuai
administração do órgão, antes
de assumir.

João Havelange provável-
mente apoiará Heleno Nunes,
mas isso só será decidido na
reunião do presidente da FIFA
com vários representantes de
federações, nos próximos dia.;,
em Porto Alegre.

FCF decide
se Arnaldo
apita amanhã

O presidente da Federação
Carioca de Futebol, Otávio
Pinto Guimarães, esteve reuni-
do ontem em seu gabinete com
João Éllls Filho, diretor do De-
partamento de Árbitros e o dl-
retor-técnico Eunápio de Quei-
rós, entre 20 e 21 horas, a fim
de começarem a estudar as pôs-
sibilidades de Arnaldo Cé.sar
Coelho ser mantido como juiz
para os jogos finais do Camoeo-
nato.

As boas atuações de Amai-
do e a .segurança com que ele
resolveu vários casos' difíceis no
jogo Flamengo e América — o
que poderia complicar seu tra-
balho — é que podem levá-lo a
ser o árbitro da partida de
amanhã e ainda da do próximo
domingo. Isso, no entanto, só
ficará decidido hoje às 14 horas,
cm nova reunião. Caso Arnald:)
descanse e fique apenas para
trabalhar no domingo, José Ro-
berto Wright, José Aldo Perei-
ra e Luis Carlos Félix estão cc-
tados para ser o juiz de ama-
nhã.

Jogo da Fugap
terá presença
de Sormani

Roma (Do Correspondente)
— Sormani confirmou sua che-
gada ao Rio amanhã, para par-
ticipar dc jogo que a Fugap pro-
moverá na quinta-feira à noite,
no Maracanã, com portões aber-
tos, entre uma seleção de novos
e outra de estrangeiros, comemo-
rando o Dia do Atleta Profis-
sional.

Seu clube, o Lane rossi Vi-
cenza, condicionou a sua ida ao
Brasil com a seguinte exigência:
que fizesse com que o time ga-
nhasse do Cesena, no último do-
mingo, o que '.afinal aconteceu.
Ele foi considerado o jogador de-
cisivo na vitória do Lanerossi,
por 2 a 0.

AS ATRAÇÕES

Sormani irá acompanhado
de sua mulher e quatro filhos,
que viajarão por conta própria
e seguirão no mesmo avião pa-
ra São Paulo.

Neeskens, do Barcelona, e
Mueller e Overath (alemães) não
podem ir, mas a Fugap, no Rio,
confirmou a presença dos ar-
gentinos mais famosos, além dos
que jogam em clubes brasilei-
ros. Os uruguaios também par-
ticiparão.

Jogadores do Vascc e Fia-
mengo participarão da festa
apenas como espectadores, por-
que estão disputando as finais '
do Campeonato Carioca. Os do
América, que jogam amanhã
contra o Vasco, têm possibilida-
des de serem escalados, pois nes-
ta partida eles encerram suas
atividades.

Mas o público pode ver atra-
ções oferecidas pelo Botafogo- e
Fluminense, como Marinho, Nil-
son, Cléber, Toninho e Marco-
Antônio.

Á festa tem por objetivo
mostrar ao torcedor a confrater-
nização entre os atletas profis-
sionáis e alguns serão homena-
geados, como Pele, considerado
o símbolo da classe, Limlnha e
Alcir, apontados como jogadores
exemplares.

A equipe se exibirá com o
uniforme apresentando uma no-
va sigla. Em vez de Fugap, o pú-
blico lera FNAAP (Fundação Na-
cional de Assistência ao Atleta
Profissional), indicando que a
organização está adquirindo am-
blto nacional, um dos seus maio-
res objetivos.

Os jogadores receberão uma
quantia por sua participação e
para que os portões fiquem aber-
tos, uma emissora de televisão e
uma empresa estatal contribui-
rão nas despesas. Pode ser até
que os uniformes sirvam para a
propaganda de produtos de con-
sumo.
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0 convidado
esquecido
da festa
de Natal

O jeito é mais unia vez apelar para
Machado de Assis: mudaria o Natal ou

mudei eu? Tapai Noel, apesar dc ser uma
figura relativamente recente no Natal

dos brasileiros, está, ao que parece,
fazendo as malas para ir embora. Até bem
pouco tempo, cm cada fim dc ano, havia
dezenas de homens vestidos de vermelho,

nas portas das lojas do centro do Rio,
chamando a atenção dos que passavam

para as mercadorias expostas nas vitri-
nas. Este ano eles andam escassos. E'
difícil encontrar um. E quando encontra-

dos, não conseguem despertar muito a
atenção. As crianças ainda mostram ai-

gum fascínio pelas barbas brancas e pela
roupa em excesso para tão pouco frio.

Mas as mães em geral se irritam com
esse fascínio e é freqüente ouvi-las dizer:"Vamos, menino. Você não está vendo que
é apenas um homem com uma peruca

de nylon?"

CADERNO

Álvaro: as longas barbas âe um
Papai Noel âe 18 anos mm mm^^^ I

NOEL
lluitra; !o cio Cássio lorcdano
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A Europa é uma cidade.
A Lufthansa faz da Europa
uma cidade ainda menor.

ÉÉ

Pense em sua cidade. Em quanto tempo você
leva para ir do centro à sua casa. Ou mesmo
àquela cidade/praia vizinha onde
você passa o fim de semana.

Pois fique sabendo que a Europa é assim.
Uhia cidade como outraqualquer-cujo centro
é Frankfurt. E cuja rede de transportes
é a Lufthansa. De Frankfurt aos Champs Élysées
você gasta o mesmo tempo que gastaria
da Avenida Rio Branco à Barra da Tijuca.
A Via Veneto fica tão distante quanto
o Morumbi do Anhangabaú.

Voe para Frankfurt pela Lufthansa. A rede de
transportes que faz da Europa uma cidadezinha.

Lufthansa
Linhas Aéreas Alemãs
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por causa da crise, ou por
um processo qualquer 'de
saturação, a verdade é que
Papai Noel está sendo pos-

to de lado, inclusive como garoto-
propaganda. Senão em imagem,
pelo menos ao vivo. Alguns comu-
nicadores ainda defendem as suas
qualidades de vendedor. Mas ou-
tros, como os da Agência DPZ, se
recusam a fazer o que chamam de
"poluição natalina".

Uma simples pesquisa pelas lo-
jas da cidade mostra que o sorriso
de Papai Noel já não ocupa tanta
vitrina como nos anos anteriores.
Ele aparece em poucos cartazes —
alguns já amarelecidos pelo uso no
Natal passado — em poucas saco-
las e poucos enfeites. E os magros
Papais Noéis, que ficavam abra-
çando as crianças nas portas das
lojas, também desapareceram. Pa-
ra onde foram? Ninguém sabe.

O Ponto Frio declarou que es-
te ano não terá Papai Noel. E a
Brastel (que "desafoga o Natal",
como diz o cartazl não apresenta
nenhum senhor de barbas brancas
na porta de entrada. Escondidos, o
máximo que fazem é dar recados:
"Papai Noel mandou pagar só no
ano que vem", diz o cartaz da Ge-
bara, na Avenida Passos. Os mais
obstinados, se forem à Praça Maré-
chal Floriano procurar alguém de
barba branca tirando fotos com
crianças, só encontrarão as máqui-
nas que cavam' o Metrô. E se anda-
rem mais um pouquinho, até a Pra-
ça Tiradentes, na esperança de en-
contrá-lo, verão apenas Antônio
José de Oliveira, dentista aposenta-
do, 82 anos, que é na verdade a fi-
gura mais parecida com Papai Noel
na cidade: pelo menos ele presen-
teia de verdade, dando milho aos
pombos, que já o conhecem desde
o tempo em que tinha consultório'
na' Praça, ou seja, desde 1911.

— Dou aos pobres e dou aos
pombinhos. Dou a quem puder dar
— diz Antônio José. E é ele quem
indica um Papai Noel, o único que
viu circulando este ano pela cidade.

Sorrisos. às centenas

Álvaro que/ria apenas comprar
um par de sapatos, jamais colocar
presentes nos sapatos das crianças.
Pediu um abatimento. Conversou
com o sócio-gerente, Jair Mendes
de Freitas. E. saiu da Sapataria
Guanabara (esquina de Avenida
Passos com Luis de Camões) com
a ceuteza de qile neste Natal teria
emprego.

Com 18 anos e muitos quilos a
menos do que o autêntico, Álvaro

Marques Reis espera, no terceiro
andar da Sapataria, que a costurei-
ra Lúcia termine de alinhavar a
roupa de astracã. Enquanto isso ele
vai passando perfume nas barbas,
nas sobrancelhas e nas luvas que
usará em poucos minutos. E mos-
tra fotos em que aparece vestido de
Papai Noel, na Bahia:

— Acho esse o tipo do traba-
lho bacana. Aliás, o cara que faz
Papai Noel tem que gostar. Minha
família é contra, acha que não é
profissão à altura, mas eu nem li-
go. Sou 39-sargento da Aeronáuti-
ca e datilografo, Mas sabe quanto
vou ganhar por estes 22 dias que
trabalharei? CrS 1 500,00. Acho que
está bom. Depois, ganhei da Sapa-
taria roupa e bastão. E ninguém
me reconhece mesmo. Ontem uma
menina que eu conheço muito pas-
sou, bem pertinho e eu achei que
ela fosse me ver: mas só fez sorrir
para Papai Noel.

E sorrir para esse Papai Noel
não é dificil. Ele dá, em média,
400 pirulitos por dia às crianças
que passam na rua (comprem sa-
patos ou não) e ainda promete
um abraço bem gostoso, com toda a
espuma que usa na barriga e nas
costas. Trabalha das 10 horas da
manhã ao meio-dia, e depois das
três às cinco da tarde. Um pouco
menos do que seu colega da Mes-
bla.

Uni papel á mais

Das 11 da manhã às duas da
tarde e das três e meia às oito e
meia da noite, Gino Romana, en-
quanto não é o maitre da boate na
novela A Corrida do Ouro, o oficial
de Justiça em O Espigâo, o vovô na
peça O Soldadinho de Chumbo, o
leão na peça O Leão que Queria Ser
Palhaço, o Pato Donald em O De-
saparecimento de Pluto, o rei na
Gata Borralheira, é Papai Noel na
Mesbla.

— Ou Papal Noel mesmo, na
peça que faço todos .os anos, A Ofi-
cina de Papai Noel, no grupo Car-
roussel, onde tnalbalho. Sou artista,
e adoro crianças. Foi por causa de-
las que troquei minha roupa, que
era de brim, por esta de cetim, e a
barba de astracã por esta. de ar-
minho. A cabeleira é de nylon
mesmo. Gostaria que fosse de ca-
belo natural. Mas não existe.

Sessenta e oito quilos e um me-
tro e setenta centímetros de altu-
ra, Gino Romana se diz um pouco
baixo para Papaii Noel. Mas afirma:

— Sou bem melhor do que es-
ses que andam por aí. Gosto do tra-

balho. Acho a vida tão podre que
pelo menos essa alegria não quero
tirar das crianças.

Mas mesmo adorando crianças,
Gino abandonará o trono, assim que
puder fazer um musical no Teatro
Serrador (ele estudou música na
Academia de Música Lorenzo Fer-
nandez). O Papai Noel da Mesbla
(ele deixa, escapari é um "bico"
um "quebra-galho", ao mesmo tem-
po, um divertimento. Que, afinal,
náo deixa de ser bem remunerado.
No ano passado, pelos 22 dias que
trabalhou, ele recebeu CrS 3 mil 090.
E embora se recuse a dizer quanto
ganha, diz não ser muito nem pou-
co. mas "é bem mais do que ganho
como ator de teatro infantil, bem
menos do que ganho para ser Pa-
pai Noel por unia hora em casa par-
ticular, onde cobro CrS 250,00. E
aqui ainda estou sujeito a, calor,
tonturas, etcetera".

De helicóptero

Gino é, no entanto, um dos que
melhor ganham. Só não perde para
Antônio Rodrigues, cuja carteira
de identidade (FP 505 520) traz o
pseudônimo Papai Noel. Não é pa-
ra menos:- ele representa (oficial-
mente) o velho Nicolau no Brasil
há 22 anos, tendo descido "de heli-
cóptero (na falta das renas e dos
trenós), 142 vezes até hoje. e guar-
dando com carinho as 32 meda-
lhas (uma do Papa Paulo VI), as
duas plaoas de bronze, uma foto na
Basilica de São Pedro, e um baú
cheio de chupetas de crianças. E
todas as outras coisas que fizeram
Papai Noel tornar-se parte de sua
personalidade.

Antônio Rodrigues ("já traba-
lhei em cabaré, fui afinador de pia-
nos, motorista de lotação e nem
cheguei a terminar o primário: mas
não sei de nada mais importante
do que ser Papai Noel") fez um
juramento a São Nicolau: trazer
paz e alegria para as crianças.

Essa paz e essa alegria são tam-
bém os maiores dentre o.? motivos
que fazem Eleazar Barbosa — avô e
pintor de paredes o ano inteiro —
vestir-se de Papai Noel todos os Na-
tais. Apesar dos seus 69 anos de
idade. Apesar do muito que tem de
suar os seus 82 quilos dentro da
roupa vermelha. Apesar de ganhar
muito menos do que o Papai Noel
oficial Eleazar continuará a ser
Papai Noel enquanto puder, pois
ele não muda em relação ao Natai,
nem percebe que o Natal está mu-
dando. Pelo menos para os Papais
Noéis da cidade quente, apressada
e pouco endinheirada.
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MÚSICA POPULAR J. R. Tinhorão

Arranjadores matam
Maria Crema a

golpes e bossa nova
É possível fazer um disco pretencioso

e medíocre com uma boa cantora? A jul-
gar pelo LP da RCA Victor Maria Creusa
— Sessão Nostalgia (Série Luxo, Estéreo
110,0004) parece definitivamente provado
que sim.

Disposta a investir uma soma acima
de normal para provar que, quando o
mau gosto é autêntico, gastar 30 horas
de estúdio para gravar uma única faixa,
usando 16 canais, não impedem uma
equipe cie apresentar um trabalho pior do
que qualquer produtor banal, trabalhan-
do modestamente numa gravação mo-
noaural, a RCA conseguiu o seu intento.

Talvez para justificar o título — Ses-
são Nostalgia — os arranjadores Rildo
Hora, Geraldo Vespar, Ivã Paulo, Zé Ro-
berto e Leonardo Bruno, resolveram res-
suscitar o pior da bossa nova num festi-
vai de "tec-tec rítmico", tendo ao fundo
ora um sublinhado neutro de violinos de
vôo curto (faixa dois do Lado A, samba
Vingança, de Lupiscínio Rodrigues), ora
efeitos orquestrais de muita atualidade
no fim da década de 40 (faixa quatro, La-
do A, Duas Contas, de Garoto), ora uns
sons de teclado muito aplaudidas na cha-
mada música de boate (faixa cinco, Lado
A, De Conversa em Conversa).

Ora, pense-se em tudo isso misturado
a um balanço de violões recém-saídos da
escola para principiantes mantida por
Carlinhos Lira em Copacabana no início
da década de 60 (no caso esses aplicados
alunos são Hélio Belmiro, Geraldo Vespar
e Luís Cláudio), e se terá uma idéia-da
vibração desse LP que a própria cantora
Maria Creusa parece definir ironicamen-
te, ao cantar, com moleza desesperadora
na faixa dois do Lado B os versos do sam-
ba Ninguém me Ama, de Fernando Lobo
e Antônio Maria:

"E hoje, descrente ãe tudo,
Me resta o cansaço,
Cansaço ãa vida,
Cansaço de mim,
Velhice chegando,
E eu chegando ao fim..."
O antiguinho desse disco mais velho

do que a própria nostalgia pode ser aferi-
do, acima de tudo, na faixa em que obri-
garam a coitada da intérprete a cantar o
alegre e bem humorada Com que Roupa,
de Noel Rosa, como se fosse uma lady
crooner de boate de 15 anos atrás.

Ora, a julgar pelo que Maria Creusa
demonstra de sobriedade e competência
nas 14 faixas desse infausto LP, essa ino-
cente e esforçada cantora não merece, po-
sitivamente, uma tal maldade por parte
dos seis arranjadores e 29 instrumentis-
tas que se uniram para um verdadeiro
massacre musical, e que contou ainda
com a ajuda de um coro de 10 vozes en-
caixadas por dois cantores, e a participa-
ção de cerca de 10 técnicos, e coordenado-
res. Cinqüenta contra um é, realmente,
uma briga muito desigual.

Assim, ao que tudo indica, tudo o que
Maria Creusa tem a fazer é, apenas, imi-
tar Clara Nunes e Beth Carvalho. E sa-
diamente dando adeus a esses fazedores
de desalentos nostálgicos, aproveitar o
bom material de voz que possui numa
grávadorazinha bem modesta, mas que
lhe permita gravar uns bons sambas que
compositores da pesada, ao som de um
honesto vital acompanhamento rítmico
de gente da pesada. Porque o violão do
Dino, o cavaquinho do Zé Meneses e a
flauta do Altamiro Carrilho estão aí mes-
mo para fazer os criativos floreios que os
pobres arranjadores especialistas em fos-
sas harmônicas jamais conseguirão criar.
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CINEMA

O magnata machão
Ely Azeredo

Decididamente Lando Buzzan-
ca é Inviável fora dos limiteis da co-
média, Quando esta, como no caso
tle O Magnata, procura certa inti-
midade com o drama, o exuberan-
te e convincente comediante de O
Supermacho se mostra embaraçado
como um calouro obrigado a inter-
prétar um texto que não decorou.
Ora, um filme de Buzzanca sem o
verdadeiro Buzzanca nasce conde-
nado.

O diretor Gianni Grimaldi de-
ve ter visto muita comédia ame-
ricana. Que não aprendeu muito
com a freqüência aos cinemas a
critica está cansada de saber: seus
trabalhos tão trôpegos de ritmo,
indecisos ou imprecisos no tom.
desprovidos de malícia profissional
na condução do elenco. Enquanto
permanece no terreno da charge à
italiana (exemplo: O Mentecapto
Erótico, ainda em cartaz) os resul-
tados são toleráveis ou — depen-
dendo do grau de exigência do es-
pectador — apreciáveis como sim-
pies entretenimento. Em O Magna-
ta Grimaldi tentou un; terreno mais
difícil: a comédia matrimonial so-
fisticada, ã beira do viénagc à trois.
como se contasse com atores do
porte de Cary Grant, Sliirley Mac-
Laine e David Niven. Os nomes na

marqul.se do cinema são outros:
Buzzanca, Rossanna Schiafflno,
Jean-Pierre Cassei. O equivoco é
fatal.

Autor do argumento c de sua
adaptação à tela, Grimaldi repete
pára o atpr-personagem Buzzanca
o perfil de personalidade básico:
slclliano, .machão, dominado pela
neurose do .sucesso.

Ele agora se chama Furio Cl-
cerone, self-madcman de rápida
ascensão na indústria italiana gra-
ças à garra e esperteza nos nego-
cios. Casou-se com mulher de ex-
tração social mais alta e vive sob
o suspense de ser vítima dc infide-
lidade, como todas o.s maridos de
seu circulo. Ate então, Clara
iSchiaffino) resiste, discretamente
provocante, a todos o.s assédios es-
pccialmehte ao do potentado das
finanças Gianni iCassei). Um dia,
para fechar ürri fabuloso contrato,
Cicerone precisa de 500 milhões de
liras que um banco prometeu
conceder dentro dc cinco dias. Co-
mo o negócio não pode esperar
aceita a sugestão, originária da
própria esposa, de recorrer a Gian-
ni. Este fixa uma condição: contra-
to assinado pelas três partes cs-
tipulando que se o dinheiro não
for devolvido ao fim do quinto dia,

a mulher do credor ficará à .--ua
disposição. Existe nítida (para to-
dos, menos para o ambicioso Fu-
rio); por parte de Clara, a rcsolu-
ção de testar seu significado exato
na vida do marido, assim como os
limites da cobiça deste. Estabelece-
se, então, um conflito de pretensão
humorística que exigia, além de
mais imaginação do diretor-autor
atores com habilidade para superar
o desgaste dc uma clássica situação
de comédia. Nenhum dos requisi-
tos foi preenchido: Lando Buz-
zanca está muito deslocado. Ros-
.sana Schiafflno não lem o que ofe-
recer em .substituição á beleza e ju-
ventude perdidas; Jean-Pierre Cas-
sei, que poderia funcionar sob a
direção de um Salce ou de um De
Broca. limita-se à discreta enun-
ciação dos diálogos; c — o mais
grave — Grimaldi não consegue
dar a menor contribuição íiecio-
nal à fórmula.

A cópia em exibição é falha. A
fotografia, sem brilho.

O MAGNATA (II Magnate) — No elenco:
lando Buzzanca, Rossanna Schiaffino,
Joan-Picrrc Cassei e outros. Roleiro ori-
ninai c direção: Gianni Grimaldi, Em
Fastmancolor. Música: Enrico Simonclli.
!Jroducüo italiana. Distribuição: Fama.
Lançamento: 10-1274. Ópera. '

A pedra no fundo do rio
O plano inicial de Ralé é um

longo movimento de câmara em
torno de seu próprio eixo. Ela se
encontra no melo de um amplo
buraco, filma de baixo para cima
e gira vagarosamente. Sobre esta
Imagem são colocados os letreiros
do filme, marcados por batidas de
tambor a cada mudança. Termina-
do o letreiro a câmara se encontra
de volta ao ponto de partida: ve-
mos o telhado de uma casa e o ai-
to do barranco.

Dois homens surgem lá em ci-
ma com uma cesta de lixo. Olham
para baixo, comentam que ali é,
sem dúvida, o lugar mais sujo, ati-
ram o lixo sobre o telhado e se re-
tiram. O plano então se modifica.
A câmara se desloca para dentro
da casa e praticamente permane-
cera aí por todo o tempo, se ex-
cetuarmos duas ou três imagens em
que a câmara volta ao ponto ini-
ciai, e a ação se passa no terreno
ao lado da casa.

Em verdade não se pode falar
propriamente numa casa. Trata-se
de um imenso e sujo galpão de ma-
deira onde se amontoam 10 pessoas
marginalizadas de tudo. Vivem em
camas improvisadas, separadas
umas das outras por toscas cortinas
de retalhos, e se cobrem de alguns
trapos escuros para fugir ao frio
que entra pelos buracos na madel-
ra. Tudo é escuro e sombrio neste
cenário construído por Kurosawa
para filmar a peça de Máximo Gor-
ki. E construído, devemos acres-
centar, como um cenário feito para
uma representação teatral.

Em nenhum instante Kurosa-
wa parece interessado em suavizar
os sinais característicos da estru-
tura do texto original. Em nenhum
instante parece interessado em
transformar algumas situações,
acrescentar cenas inicialmente des-
critas apenas nos diálogos e que se
passem fora dos limites físicos do
cenário (como habitualmente en-
contramos em adaptações de pe-
ças). Nem mesmo existe a preo-
cupação de, digamos, enriquecer
uma cena com. efeitos visuais.

Poucas interferências no origi-
nal, grande fidelidade à idéia ini-
ciai de um texto para ser interpre-
tado, uma intencional pesquisa dos
pontos de contato entre o espeta-
culo teatral e o cinema.

"Sempre pensei em adap-
tar esta peça de Gorki. E na
época em que fiz filme cheguei
a considerar a possibilidade de
fazer uma montagem teatral.
Fazer o filme foi muito fácil.
Trabalhamos com simplicidade
c segurança e as filmagens fò-
ram rápidas. Tivemos urri longo
período de pesquisa e ensaios,'
e creio que isto facilitou tudo.

Ficamos dxitiunte 40 dias no
cenário e estudamos todos os
movimentos dos atores e das
câmaras. (Muitas cenas foram
filmadas ao mesmo tempo com
duas câmaras). Foram 40 dias
em que fazíamos tudo como se
estivéssemos filmando. Falta-
va apenas o filme na câmara.

Quando tudo nos pareceu
no tom exalo chamei um ve-
lho grupo de atores de Rakugo
(teatro popular ambulante que
conta pequenas histórias sati-
ricas) e todos nos divertimos
muito. E então começamos a
filmar."

Durante todo o tempo os 14'personagens de Ralé entram e saem
dc cena como numa representação
teatral o ator entra e sai do pai-

José Carlos Avellar
co. Todas as linhas são muito tran-
quilas neste grande galpão de ma-
deira que serve de cenário, e a pró-
pria câmara, por sua vez, não pro-
cura interferir na quietude da ima-
gem com movimentos muito rápi-
dos, ângulos ou enquadramentos
especiais.

O cenário permanece o mesmo
durante todo o filme. A imagem
mantém permanente os tons som-
brios deste interior, e igualmente
escuros .são os trajes de todos os
personagens, exceção feita ao ve-
lho Kahei, que trazido pela irmã
do proprietário permanece ali por
alguns dias. Não há música, além
da que os próprios personagens
cantam em cena, quando jogam
cartas ou bebem sake. Pratica-
mente nada se movimenta na ima-
gem além do ator, e por isto mes-
mo o que se destaca no filme é a
interpretação.

Não se trata de um estilo na-
turalista, que envolva o especta-
dor pela atmosfera de veracidade,
que o leve a se sentir no meio dos
personagens. Não se trata também
de um estilo expressionista, onde
pelo exagero o ator envolve a pia-
teia num clima de agressiva dra-
maticidade. Aqui os intérpretes
atuam como fantasiados, como se
tivessem modelado seus rostos pa-
ra funcionar como máscaras, e o
corpo para gesticular como boné-
cos mecânicos, prontas a assumir
uma expressividade num segundo,
ou paralisar o gesto por longo
tempo.

Certamente o longo período de
ensaios solidificou o trabalho. O
ator faz seu personagem a certa
distancia. O longo ensaio aparou
as arestas, criou uma unidade de
interpretação que pode ser apenas
comparada à autodefinição de um
personagem, o velho Kahei, que se
diz igual às pedras lisas do fundo
do rio:

"Sou como uma pedrinha car-
regada pela água de um rio. Arras-
tada do alto da montanha, batida
por todos os lados pela água, poli-
da e suavizada por inteiro."

Ralé, que Kurosawa realizou
em 1957, tem um estilo narrativo
muito próximo de Dodeskáden, que
ele faria 13 anos depois. Não exis-
te, a rigor, uma história ou um
personagem mais importante que
o outro, mas simplesmente um ce-
nário atravessado por diversos pro-
tagonistas. Um deles, num momen-
to determinado merece atenção
maior da câmara, mas estão sem-
pre todos presentes.

São 14 personagens — os 10
marginais que moram no galpão e
mais o proprietário, sua mulher,
sua cunhada e o velho Kahei, que
ali se aloja por algum tempo. Na
maior parte do tempo temos vários
atores ao mesmo tempo em cena, e
embora dois ou três ocupem o pri-
meiro plano os outros permanecem
no fundo do quadro. Aparentcmen-
te deslocados da ação, de repente
interferem no diálogo.

Não se pode, a rigor, falar de
personagens centrais, mas o filme
é mais facilmente compreendido se
o espectador observa com especial
atenção o velho Kahei e o jogador
Ioshishaburo, porque dc certo mo-
do eles tocam os pontos principais
do problema geral dos outros per-
sonagens, que para fugir à miséria
em que viviam se refugiavam numa
atmosfera de sonho qualquer.

O ator se imaginava livre da
bebida e de volta ao teatro. O la-
drão, que pudesse se regenerar por
amor. O ex-samurai, que fosse ain-
da dono de uma antiga nobreza. O
funileiro, superior aos outros por
ter uma profissão. Neste quadro,
onde os sonhos de um são ridícula-
rlzados pelo outro, surge o velho
Kahei, para estimular a necessida-
de de uma crença ou esperança
como um impulso vital, e o joga-
dor com o comportamento oposto:
não acredita em mais nada, está
despido de qualquer esperança nu-
ma modificação, não sonha mais
nem sofre quando um pedaço da
realidade interfere nos sonhos. E'
também uma pedra de fundo de
rio, batida por todos os lados, de-
bastada, polida, indiferente a novos
golpes.

I
Os objetivos do filme se escla-

recém em dois breves diálogos.
Uma discussão entre Sutekichi e
Kahei, depois que o velho conven-
ce a mulher do funileiro da exis-
tència do paraíso e da recompensa
de Buda com a felicidade eterna
depois da morte.

"Você ê muito esperto, ve-
lho mentiroso. Diz que o pa-
raiso existe e está em qualquer
lugar longe daqui. Não acredi-
Io em você", diz Sutekichi, e o
velho responde:"Então vá e procure por
você mesmo. Você diz que odeia
mentiras. Mas mentir nem
sempre é ruim. Como a verda-
de não é sempre boa de se sa-
ber.""Diga-me a verdade — in->
siste Sutekichi — o paraíso
realmente existe? Existe de
verdade?""Ele existe, para aqueles
que o desejam", responde o
Kahei.

Velho mentiroso e falso —afir-
mam todos depois que ele mistério-
samente desaparece da casa sem que
ninguém veja, deixando uma espe-
rança que dificilmente se realiza-
rá. Velho mentiroso, reclama Osen
que não acredita que o ator possa
se curar da bebida num templo no
alto de uma montanha.

"Claro que ele mentiu — res-
ponde então o jogador — mas so-
mente para encorajar. , O velho
simplesmente deu a vocês aquilo
que todos precisavam." E depois de
um intervalo acrescenta: "Aben-

coados são os que podem acredi-
tar em alguma coisa. Mesmo se es-
ta coisa não existe."

Estas duas observações são a
base da seqüência final, extraortU-
nariamente conduzida pelos atores,
que fazem uma pequena encena-
cão musical, fazendo os cantos e
imitando instrumentos com suas
próprias vozes, se deixam levar pelo
brinquedo animadamente, até que
um novo sinal do mundo real vem
quebrar o sonho. E um novo sontio
seja Inventado para tornar a rea-
lidade suportável.

RALÉ (Donzoko) Direção de Akira Kuro-
sawa. Roteiro de Kurosawa e Hideo Oouni
baseado na peça de Gorky. Fotografia do
Kii7.no Yamasaki. Cenário de Yoshiro Mura-
ki. Som do Fumio Yanoguchi. Música da
Masaru Soto, Intérpretes: Toshiro Mifuno
(Sutekichi, o ladrão). Isuzu Yamada (Osugi,
a proprietária). Ganiiro Nakamura (Rokubel,
o proprietário). Kyoko Kaoawa (Okayo).
Bozuken Hidari (Kahei, o velho). Minoru
Chiaki (o ex-samurai). Kamatari Fuiiwara (o
ator), fiijiro Tono (Tomckichi, o funileiro).
Eiko Miyoshi (sua mulher). Afcomi Nogishi
(Osen, a prostituta). Koü Mitsui (loshisaburo,
o jogador). Nüiko Kyokawa (Olaki). Haruo
Tanaka (Tatsu). Klchi|lro Uoda (o agente de
polícia). Produção cie Shoiiro Motoki o
Akira Kurosawa, para o Toho Filmes. Japão
1957.

TEATRO Yan Michalski

A fria
lógica do

"vaudevilk 5?

Eis um vaudeville quase didático,
que poderia ser usado nas escolas de
teatro para mostrar aos alunos as ca-
racterislicas estruturais do gênero. Os
autores Hennequin-Veber, praticamentecontemporâneos de Feydeau. aprende-
ram bem a.s lições do mestre. Partln-
do de um incidente inócuo — uma assa-
nliada vedete de um elenco mambembe
de operetàs irrompendo na casa de um
austero magistrado de província — eles
multiplicam matematicamente a quan-lidade e a gravidade dos mal-entendi-
:los, que acabam por ameaçar a rígida
solidez moral de todo o Ministério da
Justiça. Os acontecimentos desenrolam-
se de acordo com uma lógica tão rigo-
rosa que a sua óbvia implausibilidade
nunca se torna chocante; e a imbecili-
dade dos personagens, presos numa en-
jrenagem de quiproquós que o especta-
dor percebe sempre mas da qual eles
próprios não tomam consciência, con-
fere-lhes um forte potencial cômico:
rimos deles com toda a nossa superior!-
dade de quem sabe dos porquês de uma
situação delicada na qual um nosso se-
melhante, sem se dar conta dc nada, se
debate.

O que falta a O Ministro e a Vedete
para chegar perto do nivel das obras-
primas de Feydeau é transcender a.s li-
mitaçõe.s do âmbito de mero exercício
de estilo quase cartesiano, para chegar,
através da exacerbação do nonsense, a
um clima de surda e indefinivel amea-
ca cósmica. O.s acontecimentos ficam
dentro do seu alcance natural e realis-
ta; ou seja, não passam de consumadas
bobagens. Mas não há dúvida dc queíssas bobagens são manipuladas com tal
domínio técnico da carpintarla do gê-nero que se tornam potencialmente
muito engraçadas; para explorar esse
potencial, só falta um espetáculo capaz
rie compreender e preencher critiva-
mente a proposta estilística oferecida
pelo texto.

As expectivas começam a murchar
a partir da tradução de Daniel Rocha
e Geraldo Queirós, que se intitula tra-
dução c adaptação, mas deixa sem qual-
quer empenho de aproximação da nos-
sa realidade alguns filões cômicos in-
compreensíveis para o espectador bra-
sileiro, embora de funcionamento ga-
rantido para o público francês. Basta
citar o personagem de Marius, o mar-
selhês, que, por causa de um exacerba-
do sentimento de identidade regional,
sente-se solidário com uma mulher da
Córsega, contra os dignatários nortistas
da capital. Referências deste tipo, local-
mente francesas, existem às dúzias, a
tal ponto que me pergunto se entre to-
dos os vaudevilles clássicos franceses
este não seria o que mais teria a lu-
crar com uma adaptação completa de
toda a ação para as condições, os hábi-
tos e os ambientes administrativos do
Brasil. É claro que isso implicaria a
mudança de toda a proposta estilística,
mas ao mesmo tempo propiciaria uma
linha mais fácil de ser corretamente
executada pelos atores brasileiros.

A direção de Geraldo Queirós é ani-
mada e bastante rica em idéias espiri-
tuosas, que ao mesmo tempo aprovei-
tam a graça do texto e íazem graça
à custa do texto. E no entanto, o es-
petáculo funciona bem menos do que
seria de se esperar: por um desses mis-
térios culinários do teatro, ingredien-
tes em tese corretamente escolhidos não
resultaram num prato saboroso. A rea-
lização tem menos vida, menos alegria
e menos comunicabilidade do que se-
ria necessário para projetar as suas
qualidades latentes. A explicação mais
plausível parece ser a de que deve ter
faltado tempo para uma assimilação
adequada das idéias do texto e do es-
petáculo pela equipe. Só isto explicaria
o fato de um elenco repleto de atores
de comprovado temperamento- cômico
ter produzido um conjunto de desem-
penhos tão pálido, tão desprovido de
nitidez estilística e humorística, tão
pouco malicioso. O tipo de brilho agres-
sivo e de minuciosa exatidão interpre-
tativa que O Amante dc Mme Vidal,
por exemplo, tinha a dar e a vender,
faz desesperadamente falta a O Minis-
tro e a Vedete, embora seja fácil sen-
tir que comediantes como Ari Fontou-
ra, Nestor Montemar e André Valli, aqui
apenas corretos mas relativamente ini-
bidos e apagados, teriam em outras
condições muito mais a nos oferecer.

À situação é bastante agravada pe-
Io infeliz e inesperado tropeço na car-
reira desse admirável artista que é Mar-
cos Flaksman, que desta vez criou um
cenário triste, confuso e feio, e cujos fi-
gurinos são também mais para pesados
e pouco elegantes, mais talvez por pro-
blemas de execução do que propriamen-
te de concepção. Também a música de
John Neschling não chega a trazer uma
contribuição positiva para o espetáculo,
sendo inclusive mal cantada pelos in-
térpretes, a ponto de não se conseguir
ouvir quase nada das letras das can-
ções. A única exceção é o hilariante
número de entreato de Norma Sueli, um
dos pontos altos da noite.

O desempenho mais limpo e nitida-
mente curtido me pareceu ser o guarda
de Nelson Dantas. Outros momentos de
saudável contribuição cômica são pro- ¦
porcionados por Eloisa Mafalda, Luís Pi-
mentel, Angela Leal e Luis Armando
Queirós. ítala Nandi funciona com a
sua presença agressivamente atraente,
mas este tipo de papel, que depende
basicamente de malícia e leveza, não pa-
rece constituir o seu forte.

Apesar de tudo, O Ministro e a Ve-
dete pode proporcionar uma noite de
divertimento inconseqüente não des-
provida de agrado, que deverá intensifi-
car-se no decorrer da temporada, se a
equipe conseguir compensar aos poucos
as aparentes deficiências de elaboração
da fase dos ensaios.
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ZÓZIMO
Os mistérios do

teatro carioca
Desde a estréia de Ma-

clame Goneau, há um mes,
que o Teatro Mesbla vem
enfrentando uma coincidên-
cia misteriosa: todos os sá-
bacios, rigorosamente às 14
horas, o telefone do teatro
pifa, só voltando a funclo-
nar — depois de Inúmeras
reclamações à CTB — na
terça-feira.

Ora, todos sabem que ó
no fim de semana que o
nosso minguado teatro ro-
cube maior afluência de
público e a impossibilidade
de reservar lugares ou con-
firmar horários já é de cer-
to modo um dcsestimulo
para o já não tão cntusias-
mado espectador.

Mas este 6 apenas um
dos estranhos empecilhos
que rondam nossa noite
teatral. A Iroupe de O Jogo
cio Sexo, por exemplo, en-
frenta o problema de lutar
contra lima superorganiza-
da yany que está vendendo
falsos ingressos numa per-
contagem assustadora, oca-
sionando sérias confusões
nas horas de apresentação.

Aliás, o mesmo mistério
começa agora a atacar O
Ministro e A Vedete, que se
vêem obrigados a informar
o óbvio: só são válidas as
entradas vendidas na bilhe-
teria do teatro icom exce-
cão da Kombi do Serviço
Nacional do Teatro).

O programa
«le Polansky

O cineasta Roman Po-
lansky estará hoje à noite no
Rio, depois de escalas em Ca-
raças e Buenos Aires, para o
lançamento de seu último íil-
me, Chinatoion. O programasocial do diretor por enquan-
to se resume em três com-
promissos: cocktaü que Jar-
dei Filho oferece amanhã,
sessão especial de seu filme,
quinta-feira, no Consulado
Americano, e o jantar de Be-
bel Catão, no sábado.

Pólos de
cinema

As autoridades responsa-
veis pelo desenvolvimento
da indústria cinematográfi-
ca brasileira estão no mo-
mento interessadas na diver-
sificação dos centros de pro-
dução, com a criação de vá-
rios novos pólos de cinema.

Além de um núcleo de
produção cinematográfica no
Pará, já em atividade, está
sendo instalado no Ceará a
sua primeira produtora de
filmes, com equipamento
moderníssimo, cujo primeirotrabalho será levar para o ci-
nema a vida do Padre Cícero.
Também Pernambuco terá
a sua companhia de produ-
ção, assim como a Bahia.
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Pameia Sue Martin será Patrícia Hearsi no
documentário sobre sua vida, antes e depois do ingresso no

Exército Sivibionês de Libertacõ.o

CESTAS DE
NATAL

COLOMBO

*'"*> 
fa». S& í-ftf :"v-'- '¦:¦

^%.i_ir ¦' _P^xv*^^è ¦'ti' í,~'''u--'^>_aJ__RR___L

TRADIÇÃO E GARANTIA
DE QUALIDADE

RUA GONÇALVES DIAS, 32/6
AV. COPACABANA, 890
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Emagreça comendo
de tudo que você gosta.

Sem esforço, sem o cansaço da ginástica
e sem precisar se afastar dos pratos deliciosos
que você tanto gosta, seu corpo ganha vida nova,

nova eiégância, com Cinta Térmica Agaesse.
... ', A Cinta Agaesse é ideal ainda,
| para eliminar dores reumáticas, celulites,
|| cansaço muscular, eólicas menstruais e dores
;| na coluna.

Unissex, tamanho único, ajustável ;,
^ a qualquer parte do corpo,Cinta Agaesse |
^ custa apenas, Cr$ 140,00 e tem"i-^. assistência técnica permanente.

AGAESSE
Demonstração e vendas:
Av, 13 de Maio, 23 - sala 426 -

232-6316.
i. Copacabana, 599 - sala 405 -
tel.: 256-1999.

Pedidos pelo reembolso:
Cx. Postal 15.190 - Lapa - GB.
(Basta escrever. O pagamento

é só no ato da entrega)
Não temos vendedores externos.

Favor remeter Cinta (s) Agaesse Li 110 volts. U 220. volts.

Nome

End

Cidade Estado..

R beleza da perna
começa pelo pé.

Sandálias

Schollila associa duas virtudes c anatômica
bonita. Seu formato anatômico estimula a flexãQ
e o movimento dos dedos, tornando o caminhar
um exercício vital para a beleza
e a saúde das pernas. ___

... ...it-se_-S8_s_3__fewHa modelos para homens.
mulheres e crianças.

À venda nas loias j
Dr. Scholl, loias de
calçados, magazines e
supermercados

cAm^E
• Obras de arte

a partir de Cr$ 300,00
• Faturamento especial

para empresas
^Aceitamos cartões de crédito'

Presente
quenãoacaba

nunca.
Ese valoriza sempre.

SAfílARTE
Av. N.S. Copacabana, SOOTeh.: 255-0929-256-7442.

2a. a sábado-14:00 às 22:00 hs.

Escola do crime
O Rio é hoje uma das cidades

mais ricas do mundo em modali-
dades de assalto. A audácia dos
ladrões enriquece diariamente acrônica policial carioca revelando
novas artimanhas, truques e dis-
íarces insuspei tados.

A última grande contribuição
nesse campo acaba de ser dada
por duas jovens disfarçadas de co-
legiais — uniforme de colegial, li-vros de colegial e até espinhas decolegial — que aproveitando otransito lento do Aterro na hora
do rush entraram de repente no
carro de um respeitável senhor
que voltava do escritório, pedindocarona até Botafogo. Como o pas-sante observasse que não seria
aquele o seu itinerário, pois iria
apenas até o Morro da Viúva, as
duas insistiram que estavam atra-
sadas para a aula e iriam até onde
fosse possível, seguindo então via-
gem.

t No momento em que o cidadão
abriu a porta para as moças sal-
tarem, numa reentrancia da pista,
pouco antes de dobrar para a Ave-
nida Rui Barbosa, o susto: a jo-vem que ia no meio fez menção
de beijá-lo, enlaçando-o pelo pos-coco, e encostou na nuca a pontade um canivete ordenando-lhe ao
mesmo tempo que passasse a car-
teira. Em vez de se deixar assai-
tar, a vítima lutou, abrindo a por-ta e saltando, a esta altura com
as duas jovens presas ao seu pes-coco que sangrava, ferido a cani-
vetadas.
• Após rolar algum tempo pelochão sob o olhar indiferente dos
outros carros que passavam, o bolo
se desfez com a chegada de um
amigo do assaltado, que o reco-
nheceu de relance, parou o auto-
móvel pouco adiante e colocou em
fuga as duas jovens aos gritos de"é a polícia"!

Movimento <j;'.i ai O "poliu" tio momento
No domingo do Michel, um grupo

formado por Fernanda e Zezito Cola-
grossi, Carmem o Tony Mayrink Vel-
ga, a Embaixàtriz Gilda Sarmanhp.

Também domingo, só que no 706,
a Sra. Glorinha Paranaguá com «eus
filhos Pedro e Ricardo.

Carmem Marques e José Alberto
Gueiros, que passam o Natal em Nas-
sau, com escalas na Martinica e St.
Thomas, antes de chegar a Nova Ior-
que, reuniram um grupo de amigos no
sábado para um jantar de despedidas
no Máfia, casa que com a entrada em
cena do viaitre Robert, um dos maio-
res craques da noite carioca, ganhou
um novo caráter, mais internacional.

A mesa mais alegre do Antonio's
no domingo reunia Tônia Carrero e
César Thedim e Edu Lobo, empenha-
dos em relembrar velhos frevos de
saudosa memória.

Odile e Paulo Coelho Marinho pas-
sam o tceckend no Sheraton. Na vol-
ta de Angra, onde estiveram sábado,
tinham esquecido a chave do aparta-
mento, trancado, sem empregadas, de
folga. O recurso foi o hotel, até se-
gunda-feira.

Quem chega
Chega dia 24 ao Rio Christopher

Lawford, filho mais velho de Patrícia
Kennedy e Peter Lawford.

Christopher vem para uma tempo-
rada de verão de três semanas e re-
petirá aproximadamente o roteiro
brasileiro do primo Bob (Kennedy),
que aqui esteve em agosto do ano
passado.

Roda-viva
A Sra. Josefina Jordan adiou sua

chegada de Paris para quinta-feira.O Sr. e Sr. Tony Seabra Moggi re-
cebem para jantar no dia 20.

Maria Helena e Alberto Reis an-
teciparam para amanhã, quarta-feira,
a rodada de encerramento do torneio
de piscibol deste ano. Prevê-se o com-
parecimento de uma platéia de Fia
x Flu.

A pianista Guiomar Novais lança
quinta-feira seu disco, durante um
cocktaü, na loja Modem Sound.

O encontro de Rita Lee e Erasmo
Carlos, programado para o último sá-
bado e transferido por causa da chu-
va, terá lugar amanhã, em pleno Es-
tádio do Fluminense.

Eneida inaugura amanhã no Ho-
tel Nacional uma exposição de suas
tapeçarias.

O Ministro Antônio Carlos Diniz
de Andrada seguindo hoje de volta aseu posto, em Bonn. O diplomata veio
ao Rio para a missa de sétimo dia de
seu pai Lafayette de Andrada.

O filme Guerra Conjugai vendido
à cadeia UGC-Gaumont para exibição
cm toda a Europa.

Marina Picasso, de 24 anos, neta
de Pablo, expondo em Paris na Gale-
ria Matignon.

O potin do momento na imprensa
londrina são as noticias de que teria
chegado ao fim da linha o romance
de Richard Burton com a Princesa
Elizabeth, da Iugoslávia.

O motivo que teria levado o casal
a se separar depois de oito semanas
de affalr é a bebida, da qual o ator
não conseguiu se desvencilhar, embo-
ra sua nova mulher tudo fizesse paralivrá-lo do alcoolismo.

Os rumores tiveram origem na
chegada repentina de Elizabeth a
Londres, enquanto Burton permaneceem sua vila na Suiça, preparando-se
para seu novo filme. A Princesa che-
gou e foi para a casa do marido, o
parlamentar britânico Neil Balfour,
com quem continua legalmente casa-
da apesar de tê-lo deixado para viver
com Richard Burton.

Pelo lelex
Para a revista U. S. News & World

ReporL, o Xainxá do Irã será o pró-ximo membro do Clube Atômico.
Os atores Peter Cook e Dudloy

Moore, comemorando o primeiro ani-versário do show Good Evcning, em
cartaz em Nova Iorque, deram ao seu
empresário um presente que nenhum
ator brasileiro se atreveria a comprar
para si: um Rolls-Royce zero quilo-metro.

A CIA revela seu grau de pene-tração na cortina-de-ferro: das 81
delegações comunistas presentes nu-
ma recente conferência internacio-
nal em Moscou, cerca de 47 estavam
infiltradas de agentes norte-ameri-
canos.

Vaivrem
O prédio na Rodrigo Silva da S/A

O Jornal, primeiro escritório de Assis
Chateaubriand no Rio de Janeiro, foi
levado à leilão judicial. Os comprado-
res o arremataram por CrS 1 milhão e200 mil.

Expectativas de grandes surpresas
na aviação comercial brasileira até ofim do ano.

Por falar em aviação: somadas asfrotas das quatro empresas aéreas
brasileiras, estarão voando em 75 nos
céus do Brasil nada menos que 90
jatos.

A Casa Mafernal Mello Matos, be-
nemérita instituição que abriga me-
nores desamparados, estará comple-
tando amanhã 50 anos. Haverá uma
missa, às 17 horas, em sua capela, na
Rua Faro, 80.

O Tribunal de Contas da Guana-
bara elege hoje seu novo presidente
para um mandato tampão que se es-
tenderá até o dia 15 de março.

Em São Paulo só se comenta o
grande jantar black-tie oferecido no
sábado pelo costureiro Denner ao Se-
nador eleito Oreste.s Quércia. Ninguém
entendeu nada.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

Teiefone para 222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

MUSEUM
% Rua Garcia D'Avi!a, 108 - Ipanema «in

Aberto até 22 horas ... ¦ ¦ ¦ - ;!f #
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Também 11a moda esportiva,
as características do

design de Lamarca: o decote
audacioso, o franzido farto no

algodão e a permanência do estilo

A suntuosidade do modelo e a sofisticação
do jérsei pesado são aliados perfeitos

neste longo branco, com tiras trançadas cruzadas na cintura

No Rio, a moda argentina
Como um mágico que

tira coelhos de uma cartola,
Manuel Lamarca retira de
um pequeno armário embu-
tido vestidos de deixar qual-
quer mulher enlouquecida.
Leves, de uma simplicidade
extrema, geralmente em teci-
dos lisos, íazem parte da Co-
leção Rio, feita especialmen-
te para a mulher carioca e
que será apresentada quin-
ta-feira no Prive.

O rosto de garoto não
aparenta os 32 anos. Queima-
do de sol, blue jeans e cami-
sa Lee, não tem nada a ver
com a imagem convencional
de costureiro que nos acos-
tumamos a ver. Argentino
de Buenos Aires, está se mu-
dando definitivamente para
o Brasil acompanhado pela

mulher, Maria, apesar do me-
do infundado de que as bra-
sileiras não gostem de sua
roupa, pois, ainda por cima,
ele tem em Maria seu ma-
nequim, e ela é linda, loura,
jovem e tem olhos azuis.

— Um país com tanta
personalidade, clima forte e
um tipo de vida peculiar co-
mo o Brasil deve ter a sua
própria moda.

Por isso ele está aqui.
Alugou um apartamento no
Jardim Botânico e, depen-
dendo da receptividade da
mostra de quinta-feira, abre
um atelier e passa a criar
aqui a sua moda.

Casado há oito anos, La-
marca e a mulher já viaja-
ram por todo o mundo. Suas
coleções foram vistas em Pa-

ris, Londres e Nova Iorque.
Maria já foi fotografada pelo
Vogue, Harper Bazaar e Elle.
Mas há seis anos, desde que
esteve no Rio pela primeira
vez, Manuel se encantou com
a cidade. Vinha todos os anos
e várias brasileiras acostu-
maram-se a comprar -seus
vestidos. Hoje, elas não pre-
cisam mais ir até a Argenti-
na para encontrá-lo. Asses-
sorado por Verinha Bocayu-
va, ele acredita que no futu-
ro vá poder fazer moda
prêt-à-porter, e sair da faixa
intermediária em que está
agora: entre confecção e ai-
ta costura.

Apesar de ter cursado a
Escola de Belas-Artes, onde
estudou Pintura e Cenogra-
fia, Manuel era fazendeiro

MANUEL
LAMARCA

em seu país, até o casamen-
to com Maria, já modelo pro-
fissional e por seis vezes elei-
ta uma das 10 mais elegantes
da Argentina. Suas roupas
eram desenhadas pelo mari-
do e copiadas pelas amigas.
Foi aí que ele teve a idéia de
se profissionalizar. E logo foi
eleito o melhor designer de
moda da Argentina, título
que manteve por quatro anos
consecutivos:

— Minha vinda pra cá é
como um desafio. Quero ver
se vencerei também no Rio.
Tenho aqui todo o material
necessário e pretendo usar
tecidos simples, como o crepe
peorgette, jérsei, algodão.
Uma moda ágil, dinâmica,
que acompanhe a vida da
mulher 75.

fl mesma moda das boutiques de Ipanema
e Leblon Y. encontra na fábrica da lanover
pela metade do preço.

waavíft a.*.

Nosso escritório de representação, aqui no Rio, fica naAv. N. S. de Copacabana, 1063- sala 201 - sobreloja.
¦ . ¦ ' -x Aberta diariamente até as 22 hs. Sábados até as 18 hs.
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CRISTÓVÃO
DE ALENCAR
ESPECIAL

Minister
O sabor para quem sabe o que quer

Hoje, 11 da noite.
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QUALIDADE SOUZA CRUZ

KÁDIO JB AM 940 KHz

/] CEIA DE NATAL
Torta de ameixas

Uma xícara de málserià pene!-
rada com 2 xícaras de farinha clc
trigo e 1 colher (chá) de fermento
cm pó, 2 1/2 xícaras de margarina,
13/4 de xícara de açúcar, 2 ovos.

Para fazer o recheio: 2 xícaras
de ameixas pretas cozidas e pi-
cadas, 3 colheres de sopa de maisc-
na, 1 litro de leite, 5 colheres (supai
de açúcar, 1 colher (chá) de essência
de baunilha, 1 colher de sopa de
margarina. O merengue que cobre
a massa utiliza 3 claras cm neve
firme, 9 colheres de sopa de açúcar
peneirado.

Amasse a mistura de maisena
com os demais ingredientes, jun-
tando mais farinha se necessário.
Para o recheio ferva o leite, reser-
vando 1 xícara para diluir a mai-
sena. Junte a maisena diluída,
ameixas e açúcar, mexendo até en-
grossar. Retire do fogo e junte os
demais ingredientes, batendo bem.
Reserve. Em seguida prepare o me-
renguè, batendo as claras em neve
e aos poucos junte açúcar até que
o suspiro não caia da colher.

Divida a massa em 7 partes
desiguais. Abra-as sobre a mesa en-
farinhada e com a maior forre o
fundo e lados de uma forma refra-
tária redonda, picando o fundo
com o garfo. Asse em forno brando

ató dourar levemente. Faça o mes-
mo com as outras partes, cortando-
as cm rodelas e assando-as separa-
damente cm formas tintadas. En-
cha a forma refratária com uma
porção do recheio, cubra com uma
tampa da massa, e assim por dian-
te. A última tampa deverá ser
menor. Cubra com o merengue e lc-
ve ao forno brando até dourar. Sir-
va fria.

O preço desta receita:
' Farinha de trigo: CrS 1,30 o

quilo
Maisena: CrS 1.50
Fermento em pó: CrS 2,50

Royal
Margarina: CrS 2,70 caixa de

Claybom
Ovos: CrS 3,60 a dúzia
Ameixas pretas: CrS 25,00 o

quilo
Leite: CrS 1,60
Essência de baunilha: CrS2,00

o viclrinho.

o
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Para homens e adolescentes,
sempre difíceis de serem presentea-
dos com originalidade, ficam as ai-
ternativas modernas e tecnológicas:
as maquininbas.

A mini-calculadora Sharp, fun-
cionando a pilha, está por ' CrS
•120,00 na Importadora New Linc
e no Ponto Frio a calculadora Dis-
mac Jr. custa CrS 269,00.

Uma filmadora Super-8 é uma
boa indicação: custa Cr$ 2113,20
na Ótica-Foto Rio, que vende uma
das melhores marcas, a Canon-318
M, com objetiva autezoom. Como
complemento da filmadora, o edi-
tor de filmes, que custa Cr$ 520,00,
nas lojas Tele-Rio/Times Square.

Mas-, para o presenteado que ain-
da está no estágio anterior ao da
filmagem, isto é, ainda prefere a
simples fotografia, a Polaroid está
sendo vendida no Brasil nas suas
versões preto c branco ou colorida.
Os preços são a partir de CrS 299,00,
e as óticas Lutz Ferrando são ape-
nas um dos endereços onde podem
ser encontradas estas câmaras.

O rádio-relógio digital elétrico
Collaro tem a vantagem de receber
em freqüência modulada ou co-
mum. Custa Cr$ 499,00, na Mesbla.

Pulsar, o primeiro computador-
bracelete no mundo que indica a
hera, é atualmente o relógio digital
mais vendido no mundo. A partir
de janeiro de 1975 o Pulsar será
vendido no mundo inteiro pela no-
va sociedade Pulsar S/A, filiada à
HMW Industries Inc. de Stamford.
Em dois anos, ele já se afirmou co-
mo um dos objetos mais in desta
década. O Jet-set internacional fez
dele o seu relógio oficial; no último
filme de James Bond, o Pulsar é a
vedeta, cs senadores de Washington
também ostentam seu modelo no
pulso, o Xainxá do Irã comprou
quatro modelos diferentes, mas seu
recorde foi batido pelo xeque do
Kuwait, levou 40 peças. Enfim, o
Pulsar não é um segredo de esta-
do, porque Leonid Brejvev recebeu
um de presente, logo que chegou a
Washington.

Pelo seu funcionamento* e pe-
Ia sua aparência, o Pulsar se dis-

tingue de todos os outros relógios
de pulso. Basta apertar um peque-
no botão para que a hora ou a da-
ta, com o mês e dia exatos, apare-
ça em números legíveis na teli-
nha de leitura, que é o mostrador.
E' um produto da tecnologia ame-
ricana concebido para a Era Espa-
ciai: não contém nenhuma peça
móvel, não exige manutenção. As
experiências demonstraram que o
Pulsar suporta uma pressão 2 mil
500 vezes mais poderosa do que a
atração terrestre. Os botões que
devem ser pressionados para a ve-
rificaçáo de horas ou datas são
magnéticos, e são concebidos para
efetuar no mínimo 1 milhão de
operações. O regulador de luminosi-
dade do painel adapta automática-
mente a intensidade da luz dos nú-
meros. E esta intensidade de luz
deverá conservar ainda 80% de seu
brilho, mesmo após um século de
use. Como o relógio indica também
a data. o dispositivo do calendário
memoriza o número de dias de ca-
da mês, a não ser de fevereiro, querepresenta a única regulagem
anual.
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Pulsar, a precisão em quartzo

BOLSA DE ALIMENTOS
Já podem ser encontradas em todos os supermercados as cestinhas

de Natal da Cadep. Este ano são dois tipos, distribuídos no saco da loja
ou em embalagem plástica, por Cr$ 39,90 e Cr$ 95,00, respectivamente.
A primeira contém um quilo de castanhas, meio quilo de nozes, 250g
de figos e 200g de outras passas, uma lata de compota de abacaxi e uma
garrafa de cidra. A segunda opção: um quilo e meio de castanhas, um
quilo de bacalhau, meio quilo de nozes, meio quilo de figos, 400g de
passas, 250g de amêndoas, 250g de avelãs, um bolo, uma garrafa de
vinho e meio litro de azeite.

Disco Peg-Pag C.da Sendas Mar*
Banha Terra

• Cr$ ' CrS Cr$ Cr$ CrS
Arroz 20,25 20,90 20,50 20,00 20,90
Feijão 4,00 4,00 7,60 4,00 4,00
Café Capital 6,60 6,70 6,70 6,70 6,60
Café Palheta 6,70 6,60 6,70 6,70 6,70
Óleo Mazola 10,90 10,80 10,80 —
óleoLirlo 10,20 10,20 ¦—" 10,40 —
Cebola 1,80 2,60 * 1,60 1,70 1,60
Azeite Musa 16,80 16,80 16,80 10,80
Azeite Toureiro 14,40 . 14,30 15,00 —
Alho 2,80 3,00 2,50 2,40 2,80
Ovos 4,00 3,70 3,80 4,00 3,30
Sabão em pó OMO 3,70 6,45 5,98 5,98 5,99
Detergente ODD 3,30 3,30 3,35 3,20 3,28
Laranja 3,00 2,50 2,00 2.,30 3,00
Maçã 6,50 5,90 4,80 10,00 4,80
Petit-pols Etti 1,67 1,75 1,60 1,53 1,75
Petlt-pois Leal Santos 2,80 2,60 2,25 2,65
Batata 3,00 6,40 3,40 4,40 2,00
Tomate 2,20 2,50 2,80 2,60 2,00

^M;§w*^^
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$&& INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT

FILIADO A UNIÃO MUNDIAL ORT
2." GRAU - DIURNO E NOTURNO

noÃÇIl' MATRÍCULAS ABERTAS
BÍIHOH. ACEITAMOS TRANSFERÊNCIAS

GANHE 10% NOS PONTOS DO VESTIBULAR—TÉCNICO EM ELETRÔNICA—
-TÉCNICO EM SECRETARIADO—

TÉCNICO DE QUÍMICA
-TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO--
-TÉCNICO DE CONTABILIDADE-

PRÉ-VESTIBULAR INTENSIVO
^ 

R. DOMA MARIANA 213 TEL. 226-3192 BOTAFOGO

i
^Escolha Certa

BOUTIQUF.5 • SERVIÇOS • MODA'

PARA O VERÃO DO BEBE: roupinhas em
tecidos leves, lisos ou estampados, com
motivos infantis. Toda a linha de artigos
para recém-nascidos, inclusive as famo-
sas fraldas da Nova América, uma exclu-
sividade da Loja das Fraldas: R. Barata Ri-
beiro 354-E, tel. 237-8543 e Vise. Piraiá
86, Ij. 11, tel.: 267-9035.

¦_-•- +
PONHA UM RÁDIO EM SUA MOTOCA
OU BICICLETA. E' a eurtição que a Cra-
zy Sound está lançando. Novidade ab- ;.»\
soluta. Os últimos lançamentos em <^%~~J
discos nacionais e importados, grava- /
dores, vitrolas e rádio-relógio são su- V
gestões da Crazy Sound para você pre-
sentear neste Natal. Praia de Botafogo 324, Ij. 14 (ao
lado do Cine Scala).

-*- + *
iflfTA^C CEIA DE F,M DE AN0: ARC0'S 1em
aÉLSt8_» bebidas finas nacionais e importadas,
/7\ /-> delicioso panettoni, frutas cristaliza-

VV-V/TxO das, bombons em lindas embala-

JoSv

'm 
)^^^^^^^~&r^mme

gens e tortas alemãs de queijo, coco,
• chocolate, maçã, ameixa e damasco.

Arco's entrega a domicílio, em embalagem para pre-sente. R. Sen. Dantas 117, lj. P (Ed. Santos Vahlis -
fundos), tel.: 231-1713.

* *
AQUELES JOGOS DE PANELA ESMALTADA PORTU-
GUESA, que você tanto procura, estão na Graidan
Presentes com exclusividade. Vá até lá escolher um
presente especial para o Natal. Peças de cobre im-
portadas da Suíça, cristais das melhores procedências,faqueiros e prata de lei. R. Gonçalves Dias 15, tel:
222-7471.

* +
ENCOMENDE A DELICIOSA TORTA
DE NOZES PURA que só o Chuvisco
sabe fazer. Tortas especialíssimas
para a sua ceia de Natal: Tropical, .
confeitadas, de amêndoas, nozes e frutas, e outras
delícias. Aproveite e leve também alguns doces fi-
nos e gostosos como: Pingos de Tocha e as Trouxi-
nhas de Ovos. Av. Copacabana 7-B, tel. 255-4073.
Av. Rainha Elizabeth 122-C, tel. 267-1853.

* •
TODO O NATAL NA WAIKIKI: árvo-
re para colocar os presentes, impor-

Wàü'i>
Í^nCHuviKi:n
L_-^J___n, ___. nniiARU

importadora

liili
\3 ¦¦ nj

I

Mi
| tada de Hong-Kong, vários tamanhos,

graciosa e perfeita como imitação. E
I aos pés da árvore barcos, aviões e

robôs que farão seu filho delirar de alegria. Waikiki
Importadora: Rua Domingos Firreira 59, li. A, tel.:
237-4946.

+ *
SISAL DO NORTE a Cr$ 45,00 o metro
quadrado. A Tapeçaria Himalaia tem
ainda forrações de nylon, bouclê de lã
e tapetes milacron. Revestimento de pa-
redes com papel, vulcatex e shantung
plastificado. Pagamento facilitado e or-
çamentos sem compromisso. Rua Conde de Bonfim
581-B, tel. 268-3759. A Tapeçaria Himalaia atende a
qualquer bairro.

* +
PONTO BRANCO, o mundo maravi-

->¦ -•_-! \-_- _. 'h050 da criança, tem os móveis in-""VÇf 
ypl^ fantis das marcas Oggi, Olimpic, Guel-

V* man, Hércules e outras. Para adultos,
a grande oferta é a cadeira de balanço Gerdau, porapenas 445,00. Dois endereços: R. Haddock Lobo
142-A, tel. 228-7534 e R. Dias da Cruz 209-A, tel.
249-2350.

¦*• Vr •
NA CINTA ELEGANTE SUAS COMPRAS SE TORNAM
MAIS AGRADÁVEIS com água gelada e coca-cola, queo Paulinho oferece a suas clientes durante a época
de festas. Assim você pode escolher tranqüilamente
os modelos de sua preferência nos manequins 48 a
56. Vestidos, conjuntos, blusas, túnicas, calças com-
pndas, lingerie, tudo exclusivamente em tamanhos
grandes. R. Vise. Pirajá 605, tel.: 287-9099 e R Lu-adio Lago 73, tel.: 281-3613.

Vr *
LAFER NÃO TEM LOJA NA GUANA-
BARA_: TEM CONCESSIONÁRIA. E a
primeira delas fica na Rua São Fran-
cisco Xavier 342, tels.: 248-5181 e234-5059. Vá conhecer os móveis
em exposição permanente, e com-
prove que os modelos exclusivos em lançamento sãorealmente sensacionais. Aberta de 2a. a 6a. até 22hs. Sábados até 20 hs.

* *
TAPETES E LUMINÁRIAS PARA O
QUARTO DAS CRIANÇAS, bonequi-
nhos para a decoração, você encon-
tra na Móveis Tronco. Aproveite pa-» ra escolher o seu carrinho Burigotto

J> ?° berço Babylandia. R. Haddock Lo-
nn ,bo ,02/104< H- 248-1361, estac.no 82, 3a. e 5a. ate 21 hs. R. Barata Ribeiro 307tel.: 235-3129, 3a, e 6a. até 22 hs.

* •
CAMISAS DIRETO DA FÁBRICA, PELA METADE DO
PREÇO. Em puro fio Escócia, alta qualidade, com ga-rantia de etiqueta famosa. 14 lindas cores, ideais pa-ra o verão: lisas, listradas e estampadas em diversas
padronagens. Também elegantes conjuntos, blusas,
calças compridas e saias para senhoras. Estaciona-
mento próprio. Vendas por atacado para revendedo-
res. R. Maxwell 452, Andaraí, tel. 238-6098. Sábado
até 14 hs.

• •
Notícias para esta seção, tels.: 243-7092 ou 243-8294

aLAFER
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visão
européia

da
América

do
Sul

Paul Overy
do The Times/JEI
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Retrato de Merauã
Gxtinness Gxievara

(detalhe) de
Álvaro Guevara

Uma grande mostra
da arte latino-americana

realiza-se atualmente
no Instituto de

Arte Contemporânea, de
Londres. O crítico

inglês Paul Overy aborda
nesse artigo a importância

da exposição, não
apenas em seu aspecto

puramente plástico,
mas também no que

representa dentro
de um contexto

sócio-econômico, no
quadro singular

da realidade continen.al.
Trata-se de uma arte

que comumente reflete
um compromisso

social, mas que não
poderia ser rotulada de

arte do Terceiro
Mundo, na medida em

que evidencia a formação
européia e uma

contradição peculiar ao
continente: e existência de

grandes metrópoles
industriais em contraste

com as are?, rurais
subdesenvolvidas.

Álvaro Guevara ora filho de
um rico comerciante de lã chileno,
que importava artigos da Inglaterra.
Mandado para Bradford, a fim de es-
pecializar-se em comércio de lã na
Escola Técnica, odiava o assunto.
Mostrou talento como artista e ma-
triculou-se num curso noturno,
na Escola de Arte, por sugestão dos
Rothenstein, família que vivia em
Bradford e com a qual Guevara fi-
zera amizade. Em 1912, ele ganhou
uma bolsa-de-estudos para Slade.
Estudou ali na mesma época que
Paul Nash, Stanley Spencer, Wil-
liam Roberts, David Bomberg e as
menos talentosas mas excêntricas
Dora Carrington e Dorothy Brett.

Em 1916, Guevera pintou um
interessante retrato de Edith Sitwell,
mais tarde comprado pela Tate
Gallery que, há alguns anos, foi
cedido por empréstimo à National
Portrait Gallery. Trata-se do único
trabalho pelo qual Guevara é lem-
brado, já que muitas de suas obras,
ao que consta, se perderam ou fo-
ram destruídas depois de sua mor-
te, em 1951. Contudo, algumas de-
las seriam reencontradas e estão
agora em exposição na Colnaghi,
ao mesmo tempo em que sai uma
biografia do artista, Latin among
Lions, por Diana Holman-Hunt.

Os mais interessantes traba-
lhos de Guevara são uma série de
pequenos quadros a óleo sobre pa-
pelão, de garotos nadando na pis-
cina municipal de Londres. Já foi
dito que esses trabalhos mostram
influência de Matisse, e talvez essa
influência exista, mas o faux naif
desses trabalhos é totalmente dife-
rente das simplificações de Matisse,
e, curiosamente, aproxima-se bas-
tante de algumas das melhores pin-
turas de David Hockney sobre o
tema de piscinas. A semelhança
não resulta de uma influência, mas
provável mente das tendências
homossexuais que Guevara mostra-
va.na juventude e que reaparece-
riam mais tarde no rico diletante.

No período intermediário, Gue-
vara fascinou mulheres da alta so-
ciedade, teve um romance com Nan-
cy Cunard e em 1929 casou-se com
Meraud Guinness. Nos anos 20 e
começo dos anos 30 pintou alguns
bons retratos, como os de Dorothy
Brett e de Meraud Guinness, mas
de certa forma sua arte parece so-
frei. um processo de degeneração.
Torna-se a arte de um rico e dile-
tante manejador de pincéis.

Visão política

A exposição Art Systems in La-
tin América contraria a idéia ge-ralmente aceita sobre os artistas
latino-americanos. A arte politica-
mente comprometida não é nova
na América Latina, mas os traba-
lhos dos artistas expostos na Col-
naghi diferem totalmente, em es-
pírito, da obra dos muralistas me-
xicanos, por exemplo, cujos traba-
lhos eram encomendados por um go-verno pelo menos nominalmente
de esquerda.

Mais recentemente, a arte la-
tino-americana mostrada, na Euro-
pá -— os próprios artistas muito
comumente moravam neste conti-
nente — era de um estilo ótico ou
de movimento, um último desen-
vimento da abstração geométrica
do período entre as duas guerras.
Otimista, e tecnológica ou cientifi-
camente estruturada, sua ascensão
estava relacionada com o desenvol-
vimento industrial das grandes ei-
dades da América Latina, da mes-
ma forma que o futurismo vincula-
va-se ao desenvolvimento industrial
de Milão nos primeiros anos deste
século. Esses artistas sentiam-se

mais europeus ou internacionais do
que integrantes do Terceiro Mundo.
Mas naquele movimento já existia
uma outra corrente, expressa nos
trabalhos do artistas como Lygia
Clark ou Hélio Oiticica, mais liga-
dos a preocupações biológicas ou
sociais do que científicas ou tecno-
lógicas. A grande mostra de Oiti-
cica, na Whitechapel Gallery, em
em 1968, foi particularmente sigrii-
ficativa a esse respeito.

A exposição na ICA é organiza-
da por Jorge Glusberg, um indus-
trial e crítico de arte argentino quedirige uma galeria e centro de infor-
mações, em Buenos Aires. Em sua
longa introdução ao catálogo, Glus-
berg aborda o papel dos mais jovens
artistas latino-americanos em ter-
mos de política do Terceiro Mundo.
Esse termo é impróprio, na medida
em que há uma grande diferença
entre os países africanos do Tercei-
ro Mundo e os mais desenvolvidos
países latino-americanos, como Ar-
gentina e Brasil. Esses países, em
suas áreas rurais, são subdesenvol-
vidos e pertencem ao Terceiro Mun-
do, mas o mesmo não ocorre com as
grande cidades dè Buenos Aires, Rio
e São Paulo. A difícil e peculiar si-
tuação do artista que trabalha no
Brasil e na Argentina é que ele se
sente entre o Primeiro e o Terceiro
Mundo.

Os trabalhos de maior impacto
na exposição do ICA não são os mais
diretamente políticos, e sim os mais
ambíguos, como as três fotografias
de Horacio Zabala, de uma garrafa
de vinho, metade vazia, com uma
linha de garrafas vazias ao fundo.
Na primeira foto, há uma flor na
boca da garrafa e a inscrição Botella
con Flor. Na segunda e terceira fo-
tografias não há flor, e as fotos são
idênticas, menos num detalhe: uma
tem a inscrição Botella con Vino e
a outra Botella con Nafta (petróleo).
A um certo nível, o trabalho é sobre
imagens, marcas e rótulos, na me-
dida em que uma marca ou um ró-
tulo leva a uma associação com de-
terminada coisa. Assim, à primeira
vista, presume-se que a garrafa com
a flor contenha água, aquela com
a indicação de vinho contenha vi-
nho e a terceira com a indicação
petróleo contenha petróleo. Mas o
artista teria trocado o conteúdo ou
jogando apenas com nossa confian-
ça ou nossa crença na indicação
dos rótulos? Por outro lado, ele po-
de realmente ter trocado o líquido.

Em outro nível, o trabalho é
sobre símbolos. A flor representaria
paz; o petróleo, violência; o vinho,
presumivelmente, fuga, vontade de
esquecer. Mas o petróleo numa gar-
rafa era símbolo de violência, è vio-
léncia no tempo em que se atiravam
coquetéis Molotov. Num contexto di-
ferente, a referência seria à crise de
combustível. Assim, torna-se paten-
te que esse aparentemente simples
trabalho de fotografia é particular-
mente ambíguo, e não uma simples
exortação ao fabrico de bombas in-
cendiárias. Impõe-se assim a traba-
lhos mais óbvios dentro de um con-
texto marxista, trabalhos que Glus-
berg parece ter dedicado especial
atenção na mostra.

O mesmo acontece com o tra-
balho de maior impacto da mostra,
a máquina de escrever, em chamas,
de Leopoldo Maier. Ao percorrer a
exposição deparamo-nos de repente
com uma velha máquina de escre-
ver num stand, com o rolo substi-
tuído por um tubo de gás que des-
prende chamas. Para ura escritor
profissional, é uma imagem aterra-
dora, um terrível pesadelo. Mas pa-
ra uma datilografa que detesta o seu
trabalho, poderia ser um símbolo de
libertação. Ou representaria o po-
der incendiário da palavra?

^1 ____¦_ Mt^^^^^mÊ
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Druiiitnoiicl
dc Andrade

Jogo dc
a mor-em-palavra
O jogo de amor-evi-palavra, tal

como foi inventada numa noite dessas
em apartamento do Leme, é simples.
Requer apenas umas tinturas poéli-cas. Amigo que dele participou me
conta:

— Éramos sete na brincadeira,
mas o número de jogadores pode ser
ilimitado. Menos de três, perderia a
graça. O jogo consiste em cada um
dos presentes dizer frase mais ou
menos imaginosa, em que entre a pa-lavra amor ou suas derivadas. Em
dois turnos. No primeiro, as frases
eram de livre criação, e quem demo-
rasse a criar a sua, ou o fizesse mal,
seria eliminado. No segundo turno,
as frases seriam versos de autores
identificados no momento. Ganharia
quem fosse até o fim, esgotando os
conhecimentos ])oéticos dos competi-
dores. Evidente que um jogo destes
pode ser praticado com qualquer pa-lavra, desde a lua até o elefante, pas-sando pelas idéias abstratas, como
saudade,^ liberdade, etc. O Reinaldo
estava lá e ligou escondido o grava-
dor, de sorte que, depois, a gentecurtiu a eurtição. Modéstia à -parle,
fui o vencedor.

Aqui vai, muito condensada, a
gravação do joguinho. IP turno:

Amor não é pra qiLem quer,
é pra quem pode.Amar sempre o amor é desa-
mar amores já amados.

Amada, amas meu amor ou
le amas nele?

Comi amor sem olho com
guamição de amor de moça. (Comi
peixe do Maranhão com erva que
desobstrui o fígado).Pois eu cruzei amor de um
dia com amor das 11 horas. (Cruzei
duas plantas da flora brasileira).

Quando estou amoriscado,
também me sinto amorífico.

Nem amor agarrado nem
amor celadônico. (Nem planta trepa-
deira das poliganáceas nem plato-
nismo).

Amor em Roma não é amar
pela rama.

Rimar amor com mar é ar-
mar um mar de marola.

A lei do amor é amar sem lei.
Amo; meu amo é o amor.
Um repeteco, amor eco?

E assim por diante. Destaco, no
2." turno (esquecia-me dizer que era
proibido citar dois versos do mesmo
poeta): Transforma-se o amador na
cousa amada. (Camões).Horas de amor, por que voais
tão cedo? (Castro Alves).

O pensamento é triste; o
amor, insuficiente. (Cecília Meire-
les).

Quem ama inventa as penas
em que vive. (Bilac).És bela, eu moço; tens amor,
eu medo! (Casimiro de Abreu).

Amar sem esperança é o ver-
dadeiro amor. (Eugênio de Castro).

O vago encanto da mulher
amada. (Vicente de Carvalho).

Vê as chagas, amor, que me
fizeste. (Augusto Frederico Schmidt).

Isso é amor, e desse amor se
morre. (Gonçalves Dias).

Quem pode amar-te sem
morrer de amores? (Maciel Montei-
ro).

O amor na humanidade é
lima mentira. (Augusto dos Anjos).

As melindrosas mãos que
amor beijava. (Bocage).Amor, chama, e, depois, fu-
maça... (Manuel Bandeira).

Não se confunâa amor com
alegria. (Guimarães Passos).

A loucura do amor! do amor
divino! (Alphonsus de Guimarães).

Eu te peço perdão por te
amar de repente. (Vinícius).Ó tu do meu amor fiel trás-
lado. (Gregório de Matos).

Amar sem ser amado, ora pi-
nhoes! (Mário de Andrade).

E por aí afora. A gravação ter-
mina com um verso esquisito, que
deu a vitória áo meu amigo. Não po-
de ser publicado. De resto, o jogo ter-
minou naquilo que a língua de hoje
chama de zorra total, com os presen-
tes inclinados a outra espécie de jo-
go que não vale a pena referir aqui.
Falei que o jogo é simples? Mas pe-
rigoso, talvez, por demasiado suges-
tivo.

....-._,.._,_*_¦_,_,. ..;.-... -:VT;...,f -¦,,,.,....„¦;:,._,,.-....
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Cotaçõos. + ruim. ++ rogular.
•kll+l bom, ^Cirtfk muito bom.
T^-fC^C^ excelente

Cinemas Artes Plásticas
ESTRÉIAS
RAIE, do Akira Kurosawa. Com To-
shiro Mifuno, Bokuicm Hidarl •
Kyoko Kawa. Estúdio Paissandu (Rua
Senador Vorouolro, 35 — 265-4653):
14h30m, 17h, 19h30m, 22h. (18
anos). Sábado, sessão à meia-noite.
Em preto c branco,
•fclfr^-fc O trabalho dos atores _
o destaque desta adaptação (filma-
da em 57) de uma poça de Gorki.
O estilo lembra o de Dodeskadon
(filmado cm 70). Não há um por-
lonagcm central, mas vários tipos
e situações reunidos em torno do
um velho e suio galpão de madei-
ra. (J.C.A.)
05 CHARLOTS EM FÉRIAS (les
Charlots Font L'Espagno), de Jean
Girault. Com Los Charlots, Gérard
Crocc, Jacques Logras e Bcatricc
Cl .atelier. Condor Largo do Ma-
chado (Lgo. do Machado, 29 —
245-7374), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(Livre). Comédia. O quarteto Char-
lots em férias na Espanha,

CAÇADORA DE ASSASSINOS (Tho-
masine a Bushrod), dc Gordon Parks
Jr. Com Max Julien, Vonelta Mc-
Gce e George Murdock. Pathé: 12h,
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Rio (Pça.

Saens Pena), Paratodos: 14h,
lóh, 18h, 201., 22h. (18 anos).
Western nogro. Uma caçadora de
bandidos e um homem procurado
pela justiça reatam antiga relação
amorosa e passam a assaltar ban-
cos.

O ANJO DA NOITE (Brasileiro), de
Walter Hugo Khouri. Com Selma
Egrei, Eliezer Gomes, Pedro Coelho
Lilian lemmertz. Metro Copaca-
bana (Av. Copacabana, 749 —
237-9797), Metro Tijuca (Rua Cde.
de Bonfim, 366 — 248-8840), Me»ro
Boavista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490), Pax (Rua Visconde de
Pirajá, 351 - 287-1935): 14h40m,
16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (14
anos). Estranhos acontecimentos en-
volvem uma iovem universitária que
trabalha como babá num fim de
semana, numa mansão de Petró-
polis.

AMOR FEITO DE ÓDIO (The Man
Who loved Cat Dancing), de Ri-
chard Sarafian. Com Burt Reynolds,
Sarah Miles, Lee, J. Cobb e Gcor-
ge Hamilton. Ópera (Praia de Bo-
tafogo, 340), Brun! Tijuca: 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Astor: 15h, 17h,
19h, 21h. (18 anos). A partir de
quinta-feira, no Roma Bruni. Wes-
tem americano.

A MÁFIA NÃO TEM DIA CERTO PA-
RA MATAR (Th* Boss), de Fernando
di leo. Com Henry Silva, Richard
Conte, Giann! Garko e Antonia
Santillí. Vitória (Rua Senador Dan-
tas, 45 - 242-9020): 13h30m, 15h
40m, 17h50m, 20h, 22hlOm. Copa-
cabana (Av. Copacabana, 801 —
255-0953), Carioca (Pça. Saens Pe-
na): 15h40m, 17h50m, 20h, 22h
10m. Capri (Rua Voluntários da
Pátria, 88): 17h50m, 20h, 22hl0m,
sáb. e dom., a partir das 15h40m.
(18 anos). Thriller italiano.

FESTIVAL DE FILMES INÉDITOS -
Hoje, Unidos pelo Mal, com Eli-
zabeth Taylor e Richard Burton. No
Império (Pça. Floriano, 19 —
224-5276), leblon (Av. Ataulfo de
Paiva, 391-A - 227-7805: 13h
45m, 15m50m 17h55m, 20h, 22h
05m. (18 anos). Esquadrão Impla-
cável, com Romy Schneider e Tomy
lo Bianco. No São Luiz (Rua do
Catete, 315 - 225-7459): 15h50m,
17h55m, 20h, 22h05m, Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145): 13h45m,
15h50m, 17h55m, 20h, 22h05m. (18
anos).

ESPIÕES (Spys), de Irvin Kershner.
Com Elliolt Gould, Donald Suther-
land, Zouzou e Joss Ackland. Ve-
neza (Av. Pasteur 184 — 226-5845):
14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h
50m. (14 anos).
-^C^r Comédia feita sob medida pa-
ra Gould e Sutherland, ou mais exa-
tamente: para o estilo de comicida-
de que eles desenvolveram em
MASH. (J. S.A.)
OS CINCO CAÇA-PRÊMIOS, de
Eiichi Kudo. Com Tomisaburo Wa-
kayama, Tomoko Maiama e Sanae
Tsuchida. Osalca (Rua Major Ávila,
455): 15h, 17h, 19h, 21 h, sáb. e
dom., 14h, lóh, 18h, 20h 22h. (18
anos). Japonês. Até amanhã.
PAREDES DE PECADO (Quarta Pa-
rete), de Adriano Bolzoni. Com Pe-
ter lawford, Françoise Prevost,
Paolo Turco, Teresa Daniel. Art-Tiju-
ca (Pça. Saens Pena), Art-Madureira.
13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m,
20h20m, 22h. (18 anos). No Art-
Tijuca último dia. Ao voltar
da Inglaterra, onde concluiu seus
estudos, o filho de um industrial
M choca com a corrupção de sua
família e de seu circulo social. O
filme está sendo exibido com cortes
substanciais.

O MAGNATA (II Magnate), de
Gianni Grimaldi. Com Lando Buzzan-
ca e Rosanna Schiaffino. Roma-Bru-
ni (Praça N. S. da Paz), 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Até ama-
nhã.
¦^f Buzzanca, deslocado nesta co-
média com alguma pretensão dra-
n.ática subjacente, não consegue
tornar o espetáculo recomendável.
(EA)

CONTINUAÇÕES
ZARDOZ (Zardoz), de John Boor-
man. Com Sean Connery, Charlot-
te Rampllng, Sara Kestelman e
John Alderton. Palácio (Rua do
Passeio, 38 - 222-0838), Rian (Av.
Atlântica, 2964 - 236-6114), 13h
30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h
lOm. (18 anos). No Olaria o Ma-
dureira-1, a partir de, quinta-feira."kM Atais um salto no futuro para
compor um espetáculo visualmente
sofisticado. No ano 2923 a Terra es-
tá dividida em uma aristocracia
Imortal c apática o gente pobre e
mortal encarregada de produzir ali-
mentos. (J.C.A.)
O MÁfTÓSO REBÉlDÍ""(Crazy Joe)~
de Cario Lizzani. Com Peter Boy-
le, Paula Prentiss, Fred William-
son e Rip Torn. Super Bruni-70 (Rua
Vise. de Pirajá, 595 (287-1880). 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Úl-
timo. dia. ¦ , i
-. Mais um filme sobre a Máfla, Is-
to é: um rotineiro e desinteressante

__ v^___ _______

_R______F _________H______^__. :: ¦' Ja______9^^^_N__l_l

Pedro Coelho em Ó Anjo da Noite,
filme de Walter Hugo Kouri

em cartaz nos Metros e Pax

desfile de efeitos especiais paia
contar uma luta entre dois grupos
mafiosos. (J.C.A.)
O MENTECAPTO ERÓTICO {Ti
Bclve), de Gianni Grimaldi. Com
Lando Buzzanca Femi Benussi, Pao-
Ia Borboni e Tino Carraro. América
(Rua Conda de Bonfim, 334 —
248-4519): 15h40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. (18 anos).
¦^t^C Lando Buzzanca é o susten-
táculo desta comédia italiana em
oito episódios. O título brasileiro
sc refere apenas ao último episó-
dio. O espetáculo se dirige ao
espectador menos exigente, mas
consegue fugir à idéia fixa sexual
dos filmes de Buzzanca. (E.A.)

UM GRITO DENTRO DA NOITE
(Fear in the Night), de Jimmy
Sangstcr. Cem Judy Geeson, Joan
Collins, Ralph Bates e Peter
Cushing. Jmpério (Pça. Mal. Floria-
no, 19 - 224-5276): 14h20m, lóh
15h, 18hl0m, 20h05m, 22h. Amé-
rica: 14h. (18 anos). Um estranho
maneta aterroriza uma recém-casa-
da, enquanto os outros afirmam
que é um caso de alucinação. Pro-
dução inglesa.

PAT GARRETT E BILLY THE KID
(Pa» Garrett and Billy th* Kid), de
Sam Pcckinpah. Com James Co-
burn, Kris Kristofferson, Bob Dy-
Ian e Jason Robards. Caruso (Av.
Copacabana 1 362 - 227-3544); 13h
30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22(1
lOm. (18 anos). Último dia.
-^C-^C'^' Western com ritmo delibe-
radamente lento e sem estar à ai-
tura do talento do diretor, realiza-se
como retrato veraz e pungente do
Oeste (ou, mais precisamente, do
Sudoeste) americano através da de-
fasagem entre personagens de por-
te mitológico e a mutação do ce-
nário, dominado discricionari .rrren-
te pelos grandes proprietários de
terras. Os muitos cortes determina-
dos pela Metro deixam no ar ;il-
guns personagens e situações. (E.A.)

O EXORCISTA (The Exorcist), de Wil-
liam Friedkin. Com Ellen Burstyn,
Max von Sydow, Lee J. Cobb, Jason
Miller e Linda Blair. Odeon (Pça. M.
Gandlii, 2 - 222-1508), Roxy (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245),
Tijuca (Pça. Saens Pena), Santa Alice.
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54). Icaraí (Niterói), 14h, lóh
30m, 19h, 21h30m. Petrópolis. (18
anos). No Roxy sessões à meia-
noite, aos sábados.
¦^C^ Uma curiosa brincadeira de as-
sustar as pessoas cuja eficiência
está apoiada numa Intensa promo-
ção prévia e na repetição de con-
ceitos tão antigos quanto errados,
como, por exemplo, a sugestão per-
manente de que sexo é negócio do
diabo. (J.CA.)

GRITOS E SUSSURROS (Viskiningar
Och Rop), de Ingmar Bergman. Com
Kari Sylwan e Liv Ullman. Foto-
grafia de Sven Nykvist. Música de
Chopin e Bach. Sueco. Art-Copaca-
bana (Avenida Copacabana, 759 —
235-4895): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Sábados, sessões à meia-
noite.
_"fc . _-fc Já nasceu clássico esse
filme que eleva o suspense anímico
e a violência latente de O Silên-
cio a uma intensidade provável-
mente sem precedentes na própria
filmografia de Bergman. Irresistí-
vel o magnetismo da fotografia de
Nykvist, inigualável o quarteto de
atrizes protagonistas. (E.A.)

REAPRESENTAÇÕES
DUMBO — Desenho animado produ-
zido por Walt Disney. Coral (Praia
de Botafogo, 320): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livro).
-fc-fC-fc Espetáculo de boa tradi-
ção disneyana. (E.A.)
A ESTREIA SOBE (Brasileiro), dõ~'__.
no Barreto. Com Betty Faria, Carlos
Eduardo Dolabella, Paulo César Pc-
reio, Odete Lara, Wilson Grey. Ver-
são do romance do Marques Rebolo.
Scala (Praia de Botafogo, 320): 13h
30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h
lOm. (18 anos).
"K . . Uma narrativa clara e sim-
pies é o principal mérito desta
adaptação do romance'de Marques
Rebelo, em que se destaca ainda o
bom trabalho de Betty Faria.
(J.C.A.)
O MAU CARÁTER (brasileiro) de
Jece Valadão. Com Joce Valadão,
Vera Bimenez, Rodolfo Arena o He-
loísa Mafalda. Floriano, Baronosa,
Cachambi: sem indicação de hora-
rios. (18 anos). A partir do ama-
nhã no Botafogo, Vila Isabel *
Alameda (Niterói).
Tt Valadão procura outra face para
seu personagom-base nesta história
de um garagista que procura in-
gressar na alia sociedade como gu-
ru. Fugindo aos excessos da cha-
mada comédia erótica, o filme não
tem imaginação, nem nível do cl-
nema para chegar a outro caminho
espetacular. (E.A.)

UM KOMEM E DUAS MULHERES (Ma-
dly), de Roger Kahane. Com Alair
Delon, Mireille Darc e Jane Daven-
port. Imperator (Rua Dias da Cruz,
170): 14h50mr 16h30m, 18hl0m,
19h50m, 21h30m. (18 anos).
Drama. Um honrem vive numa fa-
zenda isolada com duas mulheres
até o dia em que elas brigam por
ciúmes.
AS LOUCAS AVENTURAS DO RABBI
JACOB (l» Aventurei: de Rabbi Ja-
cobb), de Gérard Oury. Com Louis
do Funcs, Claude Giraud e Suzy De-
lair. Piraiá (Rua Vise. de Piraiá,
303 - 247-2668): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre).
"?f-^C-. Comédia de porseguitões e
equívocos — sem muitas novidades
— garantindo aos apreciadores do
gênero (e de De Funes) o saudável
exercício da gargalhada. (E.A.)
O ENTERRO DA CAFF_NA~ (Brasi-
leiro), de Alberto Pienalisi. Com
Jece Valadão, Eva Christian Paulo
Fortes e Elisangela. Bruni-Flamengo
(Praia do Flamengo, 72): sem in-
dicação de horários. (18 anos),
-^f-fc A eficiência do personagem-
padrão de Valdão • • fluência de
Pieralisi fornecem os álibis dessa
comédia que, às vezes, com os
piores resultados, cultiva o humor
grosso. (E.A.)
VIOLENTOS DO KUNG FU (Death
on the Docks), de Cheung Shum.
Com Alan Tang, Helen Poon e Shir-
ley Wong. Pai (Caxias): 14h20m,
17h40m, 19h30rrr. (18 anos). Pro-
dução chinesa de Hong-Kong.

REAPRESENTAÇÕES
GILDA, de Charles Vidor. Com Rita
Hayworth, Glenn Ford, George
MacReady e Joseph Calleia. Em
preto e branco. Cinema-2 (Rua
Raul Pompéia, 102 - 247-8900):
15h40m, 17h50m, 20b, 22hl0m,
sábados e domingos: 13h30m, 15h
40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18
anos).
-fc^-. A volta do mito erótico
que celebrizou Rita Hayworth.
(E.C.)
NOSSO AMOR DE ONTEM (The Way
We Were), de Sydney Pollack. Com
Barbra Streisand e Robert Redford.
Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Me-
deiros, 1426 - 227-6686): 20hl5m,
22h30m. (18 anos). Até amanhã.
-^C-^C Vários talentos (diretor, ato-
ros) afogados na onda da nostalgia.
Da tentativa de análise dos EUA de
1937 à década de 50 sobra uma
história de amor sem novidades.
(E.A.)
NO HOTEL DA FUZARCA (Th* Co-
coanut), com Os Irmãos Marx.
Jóia-Cinemateca Av. Copacabana,
680 - 237-4714): a partir das 14h.
(Livre). Até amanhã.
AINDA AGARRO ESTA VIZINHA
(Brasileiro), de Pedro Carlos Ro-
vai. Com Adriana Prieto, Cecil Th.
ré, Wilza Carla e Carlos Leite. Plaz»
(Rua do Passeio, 78): lOh, llh45m,
13h30m, 17h, 18h45m, 20h30m,
22hl5m, dom., a partir de 13h30m.
(18 anos).
-. -+C O mais hábil de todos os fil-
mes do cineasta de A Viúv» Vir-
gem é uma chanchada de ritmo
efervescente e agressiva grossura.
Rovai reafirma seu domínio do ofí-
cio e sua tendência a mergulhar nos
abismos do mau gosto. (E.A.)
LADRÕES DE BICICLETAS (LadrTTi
Biciclette), de Vittorlo de Sica.
Com Lamberlo Maggiorani, Enzo
Slaiola, Lianella Carclli, Elcna Al-
tieri. Cinema-1 (Av. Prado Júnior,
286): Estúdio-Tijuca (Rua Desembar-
gador Isidro, 10): 15h, 16h45m,
18h30m, 20hl5m, 22h. (14 anos).
Em preto e branco.
"?C-fc^C-^C^- Um dos clímaces
da colaboração entre De Sica
(direção) e ^Zavattini (roteiro),
num filme que as sonda-
gens de opinião critica situam en-
tre os maiores de todos os tempos.
Dando a um episódio do cotidiano
grandeza de tragédia, De Sica im-
pôs a eficácia da maneira neo-realis-
ta de ver o drama humano — uma
vitória que alterou os rumos do
cinema. (E.A.)

MATINÊS
A DAMA E O VAGABUNDO - São
Luiz: 14h. (Livre).
O COMEDOR DE BISCOITO - Ce-
pacabana: Uh. (Livre).
li.» FESTIVAL DE TOM E JERRY -
Carioca: 14h, (Livre).

EXTRA
REVISÃO DO NEO-REAllSM"Õ~ITÃ-
LIANO - Exibição de A Cidade sa
Defende (La Città si Defende), de
Piolro Germi. Com Glna Lollobrigl-
da e Paul Mueller. Hoje, às 18h
30m, na Cinemateca do MAM.

Os programas e horários acl-
ma mencionados são fornecidos
palas distribuidoras e, portan-
to, de sua exclusiva responsa-
bilidade.

EMMANUEl NERY - Pinturas.
Petit* Galerie, Rua Barão da Torre,
220. Do 2a. a sáb,, das lóh às 22h.
GLORIA DA CRUZ SIQUEIRA -
Arte decorativa em feltro. Galeria
na Av. Princesa Isabel 186. Dia-
riamente das 14h às 22h. Até do-
m inflo.
PHOTOPOEMA - Mostra de César
de Araújo • Marcelo Ribeiro. Ga-
laria do Campo, Rua Lopes Tro-
vão, 233 — Niterói. De 2a. a óa.,
das lóh ás 22h. Até sábado.
ÃVANE DO VAIE CABRAL - Pin-
turas. Montparnass* Jorgestyle, Rua
São Clemente, 72. De 2a. a 6a.,
dai 9h às 22!-. e sáb., das 9h às
13h. Até dia 28.
A CASA DE RUI E A EXPRESSÃO
INFANTIL - Mostra de 40 traba-
lhos, entra pinturas e desenhos fei-
tos por crianças entre sete e 14
anos, sobre as peças expostas e in-
teriores da Casa de Rui Barbosa.
Rua São Clemente, 134. De 3a. a
dom., das 14h às 17h, Até dia 27.
A JÓIA MODERNA BRASILEIRA -
Mostra da Ivo Wagner, René* Sas-
•on, Calo Mourão, Mareio Maltar,
Ricardo Mattar, Llane Katsukl e
mais 36 artistas. Eucal Expo, Av.
Princesa Isabel, 350. Até dia 15
de janeiro.
ADELSON DO PRADO - Pinturas.
Galeria Quadra, te, flua Vcnancto
Flores, 125. Dc 2a. a sáb., das 14h
às 22h,
MORICONI — Esculturas. Museu da
Art» Moderna, Av. Beira-Mar. De
3a. a sáb., das 121. às 19h e dom.,
das 14li às 19. Até dia 11 de
janeiro.
• No conjunto das esculturas ago-
ra apresentadas por esse artista ila-
liano há muito radicado no Rio,
os materiais básicos utilizados são
e aço inoxidável • a madeira, de
modo a estabelecer um confronto
entro o cultural • o natural, embo-
ra este último ali também esteja
submetido ao rigor das formas
geométricas. (R.P.)
MILTON GUIMARÃES - Figuras em
tabatínga. Blu Bay, Rua Prudente
de Morais, 1 286. Dc 2a. a sáb.,
das 9h ár 22h.

ANA LÚCIA SIGAUD - Pinturas.
Caderneta da Poupança Morada,
Rua Vise. de Piraiá, 234. De 2a. a
óa., das lOh às 18h.
HELENOS — Desenhos e pinturas.
Galeria Intercontinental, Rua Maria
Quitéria, 42. De 2a. a óa., das lOh
às 22h e sáb., das. 17h às 22h.
Até sexta-feira.

Pernambucano de nascimento,
mas vivendo há algum tempo em
São Paulo esse jovem desenhista

pintor te concentra no registra
de tipos • cenas qua t* tornam po-
pulares pela presença d» uma at-
mosfera sempr* Infantil. (R.P.)

WALT DISNEY - Galeria Vernissag*,
R. Hilário de Gouveia, 57. De 2a. a
6a., das 13 às 22h • sáb., das 9h
às 15h.

Num ano em que diversas ex-
posições da atividade gráfica de
Walt Disney foram realizadas no
mundo inteiro, tomos oportunidade
agora de ver aqui um conjunto de
desenhos originais sobre celulóide
que ele preparou para o teu filma
Robin Hood. (R.P.)

O HOMEM ATRAVÉS DOS TEMPOS
— Galeria Bonino, Rua Barata Ri-
beiro, 578. De 2a. a sáb., das 101.
às 12h • das lóh às 22h. Até dia
31.

Diversas esculturas em pedra,
metal e barro, de registro da figura
humana ao longo dos dois últimos
milênios, com peças oriundas desde
as mais primitivas civilizações até

o refinamento contemporâneo,
abrangendo todos os continentes a
multas das épocas do mesmo po-
nodo.JRJP.)
O ENVELOPE - Coíoliva tondõ"o
envelope como tema contrai das
obras de 26 artistas, entre eles Abe-
lardo Zaluar, Ana Bela Geigcr, Ver-
gara, C. E. Zimmermann, lazid Tha-
me, Pielrina Checacci * Zamma.
Galeria Grupo B, Rua das Palmeiras,
19. De 2a. a sáb., das 141. às 22h.
Alé dia 31.

Boa idéia para uma exposl-
ção de fim do ano, reunindo ar-
tistas do Rio, Porto Alegro, Curitiba
e Belo Horizonte om torno do um
tema muito atual entre as geraçõe?
mais novas: o envelope, com lodo
o aparato visual e as possibilidades
simbólicas que o caracterizam.
(R.P.)
JORGE EDUARDO — Pinturas. Oca,
Rua Jangadciros, 14-C. De 2a. à óa.,
das lOh às 18h. Até dia 28.

Arquiteto e publicitário, vem-
sc dedicando mais constantemente
à pintura a partir de 1971. O in-
teresse básico do sou trabalho se
concentra na paisagem, nessa área
do ambigüidade entre o figurativo
e o abstrato. Nele, o uso da es-
pálula é freqüente. (R.P.)
A ARTE EM POSIÇÃO CRÍTICA:
PRATICA E TEORIA - Mostra de
arte conceituai do 16 artistas fran-
ceses, entre elos C. Boltanski, M.
Journiac, J. Lo Gac, A. Messager e
G. Pane. Galeria da Maíson de
France, Av. Antônio Carlos, 58/12."
Dc 2a. a óa., das llh às 18h. Alé
amanhã.
ADAMOLI E BENEDETTI - Pinturas.
Estudio-186, Rua Gal. Polidoro 186.
De 2a. a sáb., das 91. às 22h.
• Trata-se de uma tentativa de
revisão da obra de dois pintores
atuantes em Piracicaba. Ambos so
concentram na figura ou na pai-
sagem, em termos situéveis na fai-
xa entre o impressionismo e o pós*
impressionismo. (R.P.)
COLETIVA DE FIM DE ANO - Com
obras de Abelardo Zaluar, Bianco,
Carlos Loão, Lazzarini, Mabo, Vera
Mindlin, Ormczrano e mais 15 ar-
tistas. Galeria Marte*21, Rua Farme
de Amoedo, 76. De 2a. a óa., das
14h às 22h. Até dia 30 de ja-
neiro.

GLORINHA GARCEZ - Tapeçarias
surrealistas sobre versos de Cecília
Meireles. Galeria Multiarte, Rua San-
ta Clara, 50, sala 510. De 2a. a
sáb., das lOh às 21l.30m. Até dia
25 de dezembro.
COLETIVA - Com obrai d* Abe-
lardo Zaluar, Ana Leticia, Augusto
Rodrigues, Maria Bandeira, Quaglia,
Sérgio Oliveira, Scliar • mais 18
artistas. Escolinha d* Arta Girassol,
Rua Nascimento Silva, 436.

MARINA NAZARETH E NELLO
NUNO — Pinturas. Real Galeria da
Arte, Rua Vise. de Pirajá, 168. De
2a. a óa., das lóh às 22h. Até
sexta-feira.

COLETIVA DE NATAL - Com obras
de Marcelo Grassman, Roberto Ma-
galhães, Frank Schacffcr, José Ma-
ria, Geza Heller, Sigaud e Iberê Ca-
marejo. Domus, flua Joana Angéli-
ca, 184. De 2a. a óa., das 14h às
22h e sáb., das lóh às 21 h. Alé
dia 31.

REFLEXOS DO IMPRESSIONISMO -
Mostra com obras de 60 artistas na-
cionais e estrangeiros abrangendo
desde o período pré-impressionista
até os últimos pintores influenciados
pela escola. Museu Nacional d* Ba-
las-Artes, Av. Rio Branco, 199. De
3a. a óa., das 13h às 19h • sáb.,
e domingo das 1 _h30m às 19h.
Hoje, às 17h, o programa eudiovi-

suai: Bagnoli — Sur — Coxo —
Musóo Loon Alogre, lie Jacques
Borlhler (a cores), L'lnvention da Ia
Photographie, de M. Boschot (a
cores), l'Homme Dans Ia Lumicre,
do René Lucot o Photographi* at
Crinolines, do Mearei,
LÚCIO ALBUQUERQUE - Pinturas".
Galeria Zodiaco, Rua Siqueira
Campos, 143. De 2a. a sábado, das
lOh às 18h. 
RESUMO 74 — Amostra coleliva com
obras de todos os artistas que cx-
puseram durante o ano. Real Gala-
ria da Arte, Rua Vise. de Piraiá,
168. Do 2a. a 6a., das lóh às 22h.
Até dia 6 de fevereiro.

COLETIVA DE NATAL - Pinturas
dc Elza O. S. e Júlio Martim da
Silva, desenhos de Guima, Roberto
Magalhães e Júlio Vieira, escul-
turas do Mário Ormazzano c sori-
grafias dc Newton Rezende, Scliar
e Israel Pcdrosa. Galeria da Alian-
ça Francesa da Botafogo, Rua Mu-
niz Freire, 54. De 2a. a 6a„ das
13h às 22h, sáb., das 15h às 22h.
Até dia 31.

COLETIVA DE NATAL - Com obras
de Orlando da Silva, Frank Schaof-
fer, Luís Gonzaga Bcltrame, Gian-
guido Bonfati, Hélio Rodrigues •
mais quatro artistas. Galeria Atelier,
Rua Gal. Dionísio, 63. De 2a. a 6a.,
das 9h às 22h.
COLETIVA — Com obras inéditas
de Milton da Costa, Carmelio Cruz,
Fernando Coelho, Jennor Augusto,
Martlnho de Haro e Sami Mattar.
Galeria da Praça, Rua Maria Quite-
ria, 41. De 2a. a sáb., das 14h
às 23h. Até dia 24.
COLETIVA — Com minieseulturas
de Agostinelli, Bruno Giorgi, Harol-
do Barroso, Nicolas Flavianos e Edo
Rocha o gravuras em metal e se-
rigrafias de Anna Leticia, Abelardo
Zaluar, Renina Katz entre outros.
Graffiti Galeria d* Arta, Rua Ma-
ria Quitéria, 85. De 2a. a sáb.,
das lOh às 22h.
COLETIVA DE NATAL - Pinturas de
Djanira, João Câmara, Júlio Vieira
e Antônio Mata e gravuras dc Ivan
Serpa, Ana Leticia, Thercza Miranda
c Marília Rodrigues. Galeria Stu-
dius, Rua das Laranjeiras, 498. De
2a._a sáb., das lóh às 23h.
COLETIVA — Com tapeçarias de Ana
Maria Kuhne, Maria Kikoler, Marília
Gianelti Torres, Mary-Ann Pedrosa
e Seldi Akerman e esculturas de
Theodor Indermuhle. Galeria do
IBEU, Av. Copacabana, 680/2.°. De
2a. a 6a., das 16h às 22h.
COLETIVA DE NATAL - Com mini-
trabalhos de Scliar, Bianco, Laerpe
Mota, Rosina Becker do Vale, Amo-
nio Maia, Osmar Dillon, Mareia Bar-
roso do Amaral e mais 10 artistas.
Galeria Ipanema, Rua Aníbal d*
Mendonça, 27, De 2a. a óa., das
llh às 23h sáb., das lOh às 13h e
das lóh às 21h.
COLETIVA DE NATAL - Com mini-
quadros de Meireles, Bustamante Sá
e Humberto Dacosta, aquarelas de
Inácio Rodrigues e scrigrafias de
Bianco c Volpi. Galeria Samarte.
De 2a. a óa., das lOh às 22h, sáb.,
das 10 h às 19h. Até dia 30.
ORLANDO, ALEXANDRE E ROGÉRIO
TERUZ — Pinturas. Sala da Arta,
Rua Vise. de Pirajá 82, sobreloja.
Diariamente das lóh às 22h.

COLETIVA DE NATAL - Obras d*
Tomie Otakie, Abelardo Zaluar, Re-
gina Katz, Toyota, Ana Leticia, Ma-
ria Bonomi, Maria Kikoler, Fernan-
do Tavares, Aldemir Martins e mais
23 artistas. Galeria Contorno, Rua
Vise. Silva, 53. 2a., das 14h às 22h,
de 3a. a óa., das 14h às 20h. Até
dia 3 de janeiro.

Bibliotecas
ARQUIVO NACIONAL - Bibliote-
ca especializada em documentos •
obras nacionais, gravações histó-
ricas e folclóricas. Praça da Repú-
blica, 26 (252-2338). De 2a. • 6a.,

dat 9h30m às 17h30m.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES — Especializada em
Engenharia e Transporte, no Minis-
tério dos Transportes. Pça. 15
(231-1406). De 2a. a óa., das 9h
às 18hl5m.

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE
LEITURA — Rua Luis de Camões, 30
(221-3138). De 2a. a óa., das 9h às

_19h.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA — Obras gerais e aspe-
cializadas em assuntos fiscais, eco-
nômicos e financeiros. Av. Pras. An-
tônio Carlos n.° 375, 12.° andar
(222-3168). De 2a. a óa., das 9h
às 18h45m.

BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA
No Ministério de Educação e Cul-

tura, Rua da Imprensa, 16/4.° an-
dar (242-6506): De 2a. a 6a., das
9h às 18h. '__

THOMAS JEFFERSON / USACENTER
Especializada em assuntos ameri-

canos, possuindo jornais, revistas,
panfletos, discos, partituras, micro-
filmes e microfichas. Assuntos prin-
cipais: educação, planejamento ur-
bano. Arquitetura, artes e literatura
Serviço de empréstimo domiciliar e
serviço de referência. Rua Barata
Ribeiro, 181 loja I (237-2521). Da
2a. a óa. dai lOh às 21 h.
BIBLIOTECA DO FOLCLORE - Espe-
cializada em assuntou folclóricos.
Rua do Catete, 179 (285-4873). De
2a. a óa,, das 9 às 17h.
BIBLIOTECA DA SOCIEIADE BRASI-
LEIRA DE CULTURA INGLESA -
Grande variedade de livros Ingleses,
desde autores antigos até os mais
recentes. Revistas modernas e jor-
nais atualizados. Contro: Av. Graça
Aranha, 327/3.° andar (231-9033).
De 2a. a óa., das 9h às .9h. Copa-
cabana, Avenida Atlântica, 4 228
(287-0608). De 2a. a óa., das 9h às
12h30m • das 14h_às 19h.
BIBLIOTECA DO MUSEU DA CIDADE

Especializada om História da Ar-
te. Estrada de Santa Marinha, s/n.°.
De 3a. a 6a., das 9h às 17h.

BIBLIOTECA DO IBAM - Aberta aos
interessados em Administração Mu*
nicipal, com acervo de 10 mil vo-
lumes. Rua Vise. Silva, 157 —

(266-2132). Da 2a. a 6a. das 8h30m
às 18h30m.

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS DE-
CORADORES — Especializada em ar-
te e decoração em geral. Av. Co-
pacabana, 1 100 — 2.° andar —
(235-2135). De 2a. a 6a., dat 14h

às 18h.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCA-
DO DE CAPITAIS - Especializado
em Mercado de Capitais, Bolsa de
Valores e Economia. Av. Beira-Mar,
anexo ao Museu de Arte Moderna
(242-3340). De 2a. a 6a„ das 9h às
13h e das 14h às 18h.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO NACIO-
NAL DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS
DO DNPVN — Especializada em En-
genharia Portuária e Hidráulica: Ma-
rítima e Fluvial. Rua Gal. Gurjão,
166 - Caju. (248-4219). De 2a. a
6a., das 8h30m às 17h30m.

BIBLIOTECA DO CENTRO DE INFOR-
MAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS -
Consulta local de publicações da
ONU e de suas agências especiali-
zadas: FAO, UNESCO, OIEA e ou-
trás. Documentos mimeografados e
notícias para a imprensa. Rua Cruz
Lima, 18/201 (245-3000 e 245-1424)
De 2a. a óa., das 9h às 12h30m e
das 14h às 17h30m.

BIBLIOTECA DO MUSEU DE ARTE
MODERNA — Constam de seu acer-
vo, especializado em arte, mais de
6 mil volumes de vários idiomas,
além de periódicos sobre artes piás-
ticas, arquitetura, cinema e teatro.
Av. Beira-Mar (231-1871). De 2a. a
6a„ das 14h às 19h.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Grande
variedade de livros e periódicos an-
tigos e recentes. Especializada em
documentos sobre o Rio de Janeiro,
com obras raras e precisas sobre o
assunto. Sessão especializada em
Braille, com um acervo de cerca de
947 obras. Avenida Presidente Var-
gas, 1 261 (224-5376). De 2a. a 6a.,
das 8li às 20h.

BIBLIOTECA OPÚSCULO - Rua Amá-
lia s/ n.° Piedade, no 3.° andar do
Colégio Estadual Professor Sousa de
Silveira.

BIBLIOTECA NACIONAL - Avenida
Rio Branco, 219 (252-7478). De 2a.
a óa., das lOh às 21 h, sáb., das
12h às 18b. Para o salão de lei»'»-
ra, exige-se carteira de identidade.
Informações na portaria.

BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA CAS-
TRO ALVES - Do INL, ASCB e FE-
UEG. Mantém serviços de emprésti-
mos para o público em geral, com
acervo superior a 30 mil volumes
de livros didáticos e de literatura.
Av. Mal. Câmara, 150/4.° andar
(221-5194). De 2a. a óa., das 9h àt
21h50m.

BIBLIOTECAS REGIONAIS - Bota-
fogo — Rua Farani, 53 (226-2443),
de 2a. a óa., das 8h às 21h. Campo
Grande — Praça Teimo Gonçalves,
Maia s/n.° (CG. 201), das 8h às
21h30m. Copacabana — Av. N. Se-
nhora de Copacabana, 702-B, 3.° e
4.° andares (237-8Ó07), de 2a. a 6a.,
das 8h às 21h. Engenho Novo —
Rua Dias da Cruz, 303 (229-2603),
de 2a. a óa., das 8h às 22h. Ilha
do Governador — Rua Apapóris 496
— (Gov. 206): 8h às 17h. Grajaú —
Av. José Vicente, 55 (258-6010): de
2a. a óa., das 8h às 12h30m, das
13h às 17h30m e das 18h às 22h.
Irajá — Rua Monsenhor Felix, 420-B
(MH-518), e (391-4998), de 2a. a 6a.,
das 8h às 18h. Jacarepaguá — Rua
Cândido Benicio, 2935, Bi. O Loja
F. (392-2315), de 2a. a 6a., das 12h
às 17h. Lagoa (Rua Dias Ferreira,
417 (267-8404): de 2a. a 6a., das 8h
às 20h30m, Méier — R. Castro Alves,
155 (281-5769): De 2a. a óa. das 8h
às 22h. Olaria a Ramos — Rua Ura-
nos, 1230 (230-3018 e 230-6713),
de 2a. a 6a., das 8h às 21h.'_ip
Comprido — Rua Haddock Lobo,
163-E e F (228-5178), de 2a. a 6a.,
das 8h às 21 h. Santa Cru« — Av.
Isabel, 47-A: 8h às 17h30m. Santa
Teresa — Rua Mauá, 136 — Largo
do Guimarães (222-3787): Oe 2a.
a óa., 9h às 17h. Tijuca — Rua San-
ta Sofia, 40 (228-1695): 8h às 17h.
(Fechada),

BIBLIOTECA DO BANCO DO
BRASIL — Avenida Rio Bran-
co, 65 16.° andar, sala 1612-A —

(223-1Ó30 R. 516/517). De 2a. a
6a., das 9h às 18h.
BIBLIOTECA DA SOCIEDADE NA-
CIONAL DE AGRICULTURA - Com
cerca do 20 mil livros o periódicos.
Av. Genoral Justo, 171, 2.° andar
(242-2981). De 2a. a 6a., das 12h
às 17h.
BIBLIOTECA DA CEPAl - Consulta
no local com grande número de li-
vros, artigos e periódicos que ver-
sam sobre a Economia Lalino-Amcri-
cana. Rua Cruz Lima. 19/602
(245.7396 e 265-9893). De 2a. a
óa. ciirn 12h áa 19!>-

ENCOMENDAS PARA NATAL E ANO-
NOVO — Pratos íinos e receitas espe-
ciais de peru, presunto, panetone, torta
de nozes e quindão podem ser encomsn-
liadas com D. Maria da Silva. Telefone:
246-5163.

AVENTAIS PARA O VERÃO — Dc algo-
dão, em cores claras, com estamparia dc
patos na barra, alças c bolsos, por CrS
300,00; dc estamparia indiana, modelo
bem verão, alças cruzadas nas costas,
saia envelope com babado na barra, por
CrS '175,00. Na Novic: Avenida Copaca-
bana, 680.

CINTOS DE ELÁSTICO — Muito em
moda para serem usados sobre os robc-
housses, com vários modelos e larguras,
e preços que variam entre CrS 45,00 e
CrS 90,00. Na Bottoni: Rua Visconde dc
Pirajá, 605 — Loja D.

QUIMONOS CHINESES — Dc seda pu-
ra bordados à mão, com preços a partir
de CrS 250,00. Na Casa \dc Arte Oricn-
tal que tem várias outras sugestões em
artigos para presentes orientais. Avcni-
da Copacabana, 1 085 — Loja E.

BOLSAS — Modelos modernos, tipo sa-
cola para usar na mão, com tecidos de
diversos padrões e alças de madeira.
Preço: CrS 80,00. As encomendas podem
ser feitas com Jane: Rua Santa Clara,
142 — apto. 108.

REVESTIMENTOS — Em móveis, cozi-
nhas, elevadores ou qualquer outro in-
terior, com chapas decorativas Formi-
plac. Na Decorcx Revestimentos Ltda.
que também vende chapas c retalhos
avulsos. Rua Siqueira Campos, 215 —

»Loja A.

XALES DE RENDA — Bem moles, com
longas franjas de seda e que podem se
transformar em vestido longo (usando
dois), blusa, saída de praia ou saia. Nas
cores branca, bege e bordcaux, por Cr$
400,00. Na Obvious: Rua Garcia D'Avila,
105.

EXCURSÕES —Passagens aéreas, mari-
timas ou rodoviárias, nacionais c inter-
nacionais: Cabo Frio e Friburgo: CrS
90,00, por pessoa; Petrópolis e Teresópo-
lis: Cr$ 100,00 e Niterói: CrS 60,00, com
direito a lanche ou almoço. Guanabara
Transportes e Turismo, com Gentil. Tc-
lefone: 255-1271.

TOUCAS NOSTÁLGICAS — Bordadas
de lantejoulas, pailletés e pingentes, lera-
brando o Grande Gatsby. Podem ser
douradas, prateadas, pretas, rosas e
azuis, por Cr$ 250,00. Na Bijou Box: Rua
Almirante Pereira Guimarães, 72 — Lo-
ja B e Rua Raimundo Correia, 27.

DOCES PARA O NATAL — Bolo de Na-
tal, com frutas e nozes (Christmas Ca-
ke), Cr$ 55,00 c fios de ovos especiais,
por Cr$ 60,00, o quilo. Na Chuga-Chu-
ga: Rua Anibal de Mendonça, 81 — Lo-
ja A.

As informações desta coluna são pu-blicadas gratuitamente.

O PRATO DO DIA
SALADA DE CAMARÃO
Um quilo de camarões cosidos, 1

xícara de salsão cortado, _ xícara de
nozes picadas, Vi de xícara de azeitonas
recheadas cortadas, Vs xícara de maio-
nese e tempero de salada: vinagre, óleo,
sal e açúcar.

Misturar todos ps ingredientes e le-
var por pouco tempo à geladeira. Servir
sobre folhas de alface frescas.

ItUTH MARIA
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SEEVICO COMPLETO
Teatros

Prometendo encerrar o ano teatral com
palavras dc uma verdade humana, densida-
de politica e grandeza poética como poucas
vezes ouvimos nos palcos cariocas nestes últi-
mos 12 meses, estréia hoje, na Sala Cecília
Meireles, Antígorra, de Safocles, mima versão
que procura tornar a sua mensagem a mais
atual possível, através, notadamente, da adap-
tação áe Millor Fernandes e da direção de
José Renato.

YAN MICHAlSKI

' -M

ANTlOONA - Tragédia de Sófocles,
adaptada por Millor Fernandes. Dir.
de José Renato. Mús. de Edino
Krieger. Com Maria Fernanda, Jai-
me Barcelos, Renée de Vielmond,
IvS Sella, Nilson Conde, Carlos Al-
berro t outros. Sala Cecíli» Mei-

ratas, largo da Lapa, 47 (232-4779).
De 3a. a 6a. c dom., às 21M5m,
sáb., _ 20h e 22h, vesp. de 5a.,
ài 17h c dom., às 18h. Ingressos
a Cr$ 25,00 o Cr$ 15,00 (estu-
rtrintcs). Um oxemplo, válido ha
2 400 anos, de como é possível
ir até as últimas conseqüências na
defesa dc uma convição c no cum-

primento de um dover moral. Pro-
moção do PAC/DAC/M£C

TROPIX — Musical de Mossa Ossa
c Letlcia Moreira de Sousa. Mús. de

Richard Woinstock. Dir. dc Mossa
Ossa. Com Paulo César Pereio, Sei-

ma Caronezzi, Ari Coslov, Cristina
Guimarães • outros. Teatro Joio
Cel.no, Pça. Tiradentes (221-0305).
De 4a. a dom., às 21h. Ingressos a

Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes).
Hoje, excepcionalmente espetáculo

para a classe. Sucessão de ima-

gens, sons e movimentos aparente-
mente inspirados por um enorme

pesadelo existencial.

O* MINISTRO il A VEDETE - Vau-
deville de Hennequin e Veber. Dir.

de Geraldo Queirós. Com (tala Man-
di, Nestor Montemar, Ari Fontoura,
Heloísa Mafalda, Luís Armando

Queirós, André Valli, Norma Sueli

c outros. Teatro Gláuclo Gil, Praça
Ord. Arcoverde (237-7003). De 3a."a 

éa. • dom., às 21h30m, sáb. às

20h30m e 22h45m, vesp. de 5a. às
17h « dom., às 18hl5m. Ingressos

de 3a. a 5a., a CrS 30,00 e Cr$ 15,00

(estudante), 6a. e dom. a Cr$ 30.00

c Cr$ 20,00 (estudante), sáb., a Cr$
40,00, vesp. de 5a., a Cr$ 20,00.
Uma vedeta assanhada e irresistí-
vel arma uma série de mal-enten-
didos e escândalos nos austeros
serviços do Ministério da Justiça,
na França do início do século.

CONSTANT1NA — Comédia de S.

Maugham. Dir. dc Cecil Thiré. Com

Tonia Carrero, Rogério Froes, Rosi-
ta Tomás Lopes, Suzana Vieira, Fe-
lipe Wagner e outros. Teatro Co-

pacabana, Av. Copacabana, 327

(257-1818, ramal do teatro). De 4a.

a 6a„ às 21h30m, sáb., às 20h e

22h30m, dom., às 21h, vesp. d»

5a. às 17h e dom. às 18h. Ingres- .
sos de 4a a 6a. e dom., a Cri
40,00 e CrS 20,00 (estudantes no

balcão), sáb. e vesp. de 5a, a Cr$
40,00. No sofisticado ambiente inglês
dc 1926, uma mulher rompe com
os preconceitos sociais e escolhe
o caminho da independência^^

A VENERÁVEl, MADAME GONEAU
— Comédia de João Bethencourt.
Dir. do autor. Com Milton Morais,
Rosamaria Murtinho Ivã Cândido,
Françoise Forton, Sílvia Martins e
José Stcinberg. Teatro Mesbla, Rua
do Passeio, 42/56 (242-4880). De
3a. a 6a. e dom., is 21hl5m, sáb.
às 20hl5m e 22h30m, vesp. 5a.
às lóh e dom., às 18h. Ingressos de
3a. a 5a., a CrS 30,00, de 6a. a
dom., a CrS 40,00, vesp. de 5a., a
Cr$ 20.00. (18 anos). Marido que
traiu a mulher, com conseqüências
desastrosas, passa por sua vez a
sentir-se traído, e inventa estrata-
gemas para descobrir a verdade.

SIM, MAMÃE - Texto de Cláudio
Barreto. Dir. de Maria Teresa Ama-
ral. Com Sérgio Ponta, Sebastião Le-
mos, Maria Teresa Amaral, Marco
Antônio Palmeira e outros. Apre-
sentacão do Grupo Pueblo. Teatro
Opinião — Porão, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). De 5a. a
dom., às 21li30m. Ingressos a CrS
25,00 e Cr$ 15,00 (estudantes).
Numa futura sociedade matriarca!,
a opção do povo é aplaudir a dona
do poder.
MANGUE STORY - Comédia d»
Aurimar Rocha. Dir. do autor. Com
íris Bruzzi, Nelson Caruso, Aurimar
Rocha, Dorinha Duval, ftalo de
Freitas. Teatro de Bolso, Av. Ataul-
to de Paiva, 269- (287-0871). De 3a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 21h a
22h45m, vesp. 5a. às lóh, e dom.,
às 18M5m, dom., às 20M5. In-
gressos de 3a. a 5a., a CrS 30,00
e CrS 15,00 (estudantes), 6a. a dom.,
a CrS 40,00 e Cr$ 20,00 (estudan-
tes), vesp. de 5a. a CrS 25,00 e de
dom. a CrS 30,00. (18 anos). Gran-
dezas e misérias humanas da zona
do Mangue, numa visão crítica,

GENTE DIFÍCIL - Texto de Yossef
bar Yossef. Dir. de Tom Levy. Com
Bcila Genauer, ftalo Rossi, Leonar-
do Vilar, Osvaldo Lousada. Teatro
Santa Rosa, Rua Vise. de Piraiá, 22
(247-8641). De 3a. a óa. e •dom., às
2lh30m, sáb., às' 20h30m e 22h
30m, vesp 5a., às 17h e dom., às
18h. Ingressos de 3a. a 6a. e dom.,
a Cr$ 18,00 e CrS 10,00 (estudan-
tes), sáb., a Cr$ 30,00, vesp. de
5a., a Cr$ 15,00 e CrS 10,00 (es-
tudantes). (16 anos).

• O difícil mas divertido en-
contro entre três Israelitas de mela-
Idade, machucados pela vida. Den-
tro dos limites do realismo psicoló-
gleo, uma realização minuciosa •
bem Interpretada. (Y.M.)
JOGO DO SEXO - Comédia de
Richard Harris e Leslie Darbon. Dir.
de José Renato. Com Felipe Caro-
ne, Monique Lafond, Maria Luísa
Castclli, Heloísa Helena e outros.
Ttatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4a. a 6a. e dom., às
21hl5m, sábado às 20h e 22h30m,
vésperaI quinta às 17h e dom., às
18h. Ingressos de 4a. a óa. e dom.,
a Cr$ 30,00 e CrS 15,00 (estudan-
tes( sábado a CrS 40,00, vespe-
ral de quinta a Cr$ 15,00. (18 anos).
Corretor cinquentão, esposa entedia-
da iovom moderninha e namorado
vigarista jogam o jogo do título.

OONA XEPA - Comédia de Pedro
Bloch. Dir, do Francisco Milaní. Mú-
sica de Edino Krieger. Cen. de Fer-
nando Pamplona. Com Vanda Lacer.

da, Francisco Milanl, Paulo Junquel-
ra e outros. Participação especial d»
Samaritana Santos. Teatro Nacional
de Comédia, Avenida Rio Branco,
179 (224-2356). De 3a. a 6a. e do-
mingo, às 21h, sáb., às 20h e 22h
15m, vesp. de 5a., às 17h e de dom.
às 181.. Ingressos diariamente a CrS
30,00'e Cr$ 15,00 (estudantes), •
vcspcral de 5a. a CrS 20,00. Per-
mitida a entrada de maiores de 10
anos nas sessões noturnas e cen-
sura livre nas matinês de 5a e dom,
Nova montagem da velha comédia
dc costumes populares cariocas, que
Aida Garrido celebrizou em 1952.

DR71<NOCk — Comedia de Julei
Romain. Dir. do Celso Nunes. Com
Paulo Autran, Célia Biar, Hélio Ari,
Dirce Migliaccio, Jorge Chaia, Dia-
na Morol Laura Suarez Simão Kou-
ry e outros. Teatro Maison d* Fran-
ce, Av. Pres. Antônio Carlos, 53
(252-3456). De 4a. a 6a„ e dom.,
às 21h. Sáb., às 20h e 22h30m.
vesp. 5a., às 17h e dom., às 18h.
Ingressos 4a., 5a., « dom., a Cr$
30,00 e CrS 15,00 (estudantes), 6a.
e sáb., a CrS 40,00 e vesp. 5a., a
Cr$ 20,00. De 4a. a sáb., CrS 20,00
na platéia superior. (14 anos). Até
domingo.

• Em nome da grandeza da
Medicina um curioso fanático con-
vence a população da cidadezinha
de que todo mundo é doente. Pro-
dução muito cuidada de um texto
que fez furor em 1923 mas cuio
humor resultou atenuado na atual
montagem. (Y.M.)

vesp, dom., 18li. Ingressos de 3a.
• 5a„ a CrS.25,00 a CrS 15,00 (es-
tudantes), de 6a. a dom., a CrS
30,00 e CrS 20,00 (estudantes), (18
anos).

• Conflito entra »t 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 cl-
ma de lugarcs*comuns de um texto
Imaturo. (Y.M.)
TUDO NA CAMA - De Jean Hartog"
Tradução de Raimundo Magalhães
Júnior. Com Dercy Gonçalves Apa-
recida Pimenta e Marcus Toledo.
Comédia baseada em leito Nupclal.
Teatro Serrador, Rua Senador Dan-
tas, 13 (232-8531). De 3a. a dom.,
às 21 h. Ingressos da 3a. a 5a., a
Cr$ 30,00 e CrS 15,00 (estudantes),
6a. e dom. a CrS 40,00 e CrS 20,00
(estudantes) e íáb. a CrS 40,00. (18
anos). A história da peça é apenas
um pretexto para a explosão do his-
trionismo de Dercy. Alé domingo.

EXTRA
A BOMBA — Texto de Zebczerra.
Dir. de Zemaria Rodrigues. Com
Maria Gislene Paulo Virgínio, Moa-
cir Guaianaz, Maria da Graça e ou-
tros. Sala Glauca Rocha, da Escola
de Teatro da FEFIEG, Praia do Fia-
mengo, 132 — 2.°. Diariamente, às
21 h. Entrega franca. Até sextas
feira.
CASA DE DETENÇÃO - De José
Luís Peixoto. Dir. de José Felix de
Brito. Com o Grupo da Comunida-
de da Esperança. Teatro da Divina

Providíncia, Rua Lopes Quintas, 274'.
Hoje, amanhã, quinta-feira • do-
mingo, às 2lh30m. Em beneficio
da Pastoral Penal da Arquidiocese
do Rio de Janeiro.

ROMEU E JULIETA - Manifestação
livre de criatividade corporal, ba-
seada na tragédia de Shakcspeare,
com música renascentista do século
XVI. Direção de Pedro Jorge. Ata-
demia Rodney, Rua Siqueira Cam-
pos, 43 sala 624 (235-7670). Do-
mingos, às 19h. Entrada franca. Até
dia 29.

AUTO REPRESENTADO NA FESTA
DE SÃO LOURENÇO - Texto de
José de Anchieta. Adaptação de
Walmir Ayala. Apresentação do gru-
po GET. Dir. de Jota Diniz. Com
Ismael G.-.ili, Libero Zuccari, Klko,
Ivã Fernandes, Rossine de Alencar
e outros. Teatro do Jornal, Rua
Riachuelo, 114/7." andar. Sextas,
sábados e domingos, às 21h30m.
Ingressos a CrS 10,00.

• A Kombi de Serviço Nacio-
nal de Teatro, am colaboração
com o Departamento de As-
suntos Culturais de MEC, es-
tara hoie, a partir das lOh
até às T-h, no lgo. Machado,
vendendo ingressos a CrS 5,00
para Iodes os espetáculos tea-
traii om cariai na Guanabara.

Televisão
CANAL 4

CHIQUINHA GONZAGA - Comi-
dia musical de Elsa Pinho Osborne
e Carlos Paiva. Dir. e cen. de Per-
nambuco de Oliveira. Com Eva To-
dor, Reinaldo Gonzaga, Estelita Bell,
Susi Arruda, Beatriz Lira, Margot
Melo, Roberto Azevedo, Fernando
Vilar, Miguel Carrano, Almir Teles
e outros. Teatro Dulcina, Rua Al-
cindo Guanabara, 17 (232-5817). De
3a. a óa. e dom., às 21hl5m, sáb.
às 21h30m. Vesp. 5a., 17h, sáb. e
dom,, 18h. Ingressos Cr$ 15,00.
(14 anos). Biografia musicada da
grande compositora popular e pio-
neira da luta pela igualdade dos
direitos das mulheres.

"¦!k

O CASAMENTO DO PEQUENO BUR-
GUÊS — Comédia de Bertolt Brecht.
Dir. de Luís Antônio Martinez Cor-
reia. Com Analu Prestes, Luís Antô-
nio, Wilson Grey, Marieta Severo,
Telma Reston, Rodrigo Santiago e
outros. Teatro Opinião, Rua Siqueí-
ra Campos 143 (235-2119). De 3a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 22h30m,
dom., às 18h e 21h. Ingressos a
CrS 15,00. (18 anos).

• A encenação, caracterizada
por uma empostação 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-
mento brechtiano. (Y.M.)
ENSAIO SELVAGEM — Drama fan-
tástico de José Vicente. Dir. de Ru-
bens Correia. Cen. e fig. de Hélio
Eichbauer. Com José Wilker, Nildo
Parente, Renato 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 a
CrS 15,00. (18 anos).

• Uma encenação de notável re-
quinte e beleza visual, valorizada
por uma cenografia excepcional, a
serviço de um texto hermético in-
definido e discutível, (Y.M.)
MAIS QUERO ASNO OUE ME CAR-
REGUE QUE CAVALO QUE ME DER-
RUBE — Comédia musical com texto
e direção de Carlos Alberto Soffre-
dini. Com Teresa Raquel, Elza Go-
mos, Augusto Olímpio, Otávio Au-
gusto, Bettina Viany, Uva Nino Su-
sana Faini e outros. Teatro Teresa
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). 3a., 4a., 6a. e dom., às
21hl5m, 5a., às 21h, sáb. às 20h
e 22h30m, vesp. 5a., às 17h e dom.,
às 18h30m. Ingressos a Cr$ 15,00.

o Um elenco muito bem esco-
Ihido e extremamente alegre con-
segue dar vida a este programa
formalmente próximo de um espe-
táculo de revista. (Y.M.)
GAIOLA DAS LOUCAS - Come-
dia de Jean Poiret. Direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória, Car-
valhinho, Nélia Paula, Lady Fran-
cisco Mario Jorge, Juiu Pimenta
e outros, Teatro Ginástico, Aveni-
da Grança Aranha, 187 (221-4484).
De 3a. a 6a. e dom., às 21 h. Sáb.
às 22h30m. Vesperal 4a., 17h e
dom., 18h. Ingressos de 3a. a 5a.
o dom., a Cr$ 25,00 e CrS 15,00
(estudantes), óa. a dom., CrS 30,00.
Sáb., CrS 40,00 e vesp. 5a. CrS
15,00. (18 anos). O dono (dona?)
de uma boate especializada em
shows de travestis envolvido em
exóticas complicações na sua esdrú-
xula vida de família.
PIPPIN - Comédia musical de Ste-
phen Schwartz e Roger Hirson. Dir.
de Flávio Rangel. Dir. musical de
Ailton Escobar. Com Maria Sampaio,
Sueli Franco, Míriam Muller, Ariclê
Peres, Marco Nanini, Carlos Kroe-
ber e outros." Teatro Adolpho Bloch,
Praia do Russel, 804 (285-1465 e
285-1466). De 4a. a dom., às 21 h,
vesp. 5a., às 17h e dom., às I8h.
Ingressos de 3a. a dom., a CrS 40,00
e CrS 20,00 (estudantes), vesp. 5a.
a Cr$ 25,00. (14 anos). O Rol Pe-
pino, filho de Carlos Magno, pro-
cura obstinadamente encontrar o
sentido de sua existência.
A TEORIA NA PRÁTICA _ A OUTRA
— Comédia dramática de Ana Dios-
dado em tradução livre de Armin-
do Blanco. Cenário e figurinos de
Bia Vasconcelos. Música de Edu
Lobo e Paulo César Pinheiro. Dir-
de Antônio Pedro. Com Graclndo
Jr,, Sônia Braga, Antônio Pedro,
Lúcia Alves, Vinícius Salvatori • Pe-
dro Paulo Rangel. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 
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(236-3724). De 3a. a óa. e dom., às
2lh30m, sáb. 20h30m e 22h45m,

_

I0hl5m — Padrão a Cores. 10h30m
Vila Sésamo II. 10h55m - Glo-

binho. llh — Aprenda a Cuidar de
Seu Filho. Ilh30m - Os Três Pa-
telas. Ilh55m — Globinho. |2h -
Globo Cor Especial: Os Monlcees /
A Fábrica Adoidada. 13h — Hoje
(noticiário a cores). 13h30m —
Júlia (a cores). 13h55m — Globinho.
Mli — Familia Dó-Ré-Mi (a cores).
14h25m — Globinho. 14h30m —
Vila Sésamo II. 15h — Sessão da
Tarde. Filme: O Matador Silencioso.
16h55m — Globinho. 17h — Show
das 5: Sigmund e es Monstrinhos
(a cores). )7h30m — Hanna Barbera
74: Butch Cassidy l Sundanci Kid
(a cores). 18h — Faixa Nobre: Agen-
te 86 / Mary Tyller Moore (a co-
res). 19h — Corrida do Oure. 19h
45m — Jornal Nacional (a cores).
20hl5m — Fogo sobro Terra. 21 h

Moacir Franco. 22h — O Rebu
(a cores). 22h45m — Plantão Globo.
22h45m — Jornal Internacional (a
cores). 23h05m — Sessão Nostalgia.
Filme: Sherlock Holmei em Wash-
ington. lh — Sessão Corujo. Fil-
me: Na Solidão da Noite.

CANAL 6
llh30m - TV Educativa. 12h - Se-
riado de Aventuras. 12h30m —
Rede Fluminense de Notícias. 13h
— Programa Edna Savaget — Pro-
grama feminino. 14h — Esquadrão
Arco-íris — Desenho. 14h30m —
Fantman — Desenho. 15h — Clube
do Capitão A» — Com os Super-

Heróis, Esper, Ultra-Man e Balman
(a cores). 17h30m — Sessão Patota

Desenhos coloridos. 18hl5m —
Gente Inocente — Programa infan-
til. 18h50m - A Barba Azul — No-
vela (a cores). 19h40m — fdolo de
Pano — Novela (a cores). 20h20m

O Machão — Novela (a cores).
20h45m — Factorama, Edição Na-
cional — Noticioso (a cores). 21h —
Campeões d« Audiência, (ilme (a
cores). Flint Contra o Gênio do
Mal. 23h - Hawai 5-0 - Série
Policial (a cores). 24h — Varig E'
Dona da Noite, filme Charlie Chan
na Ópera.

CANAL 13
12h02m - TV Educativa. 12h30m

Jornal da Tarde. 13h — Meu
Marciano Favorito. 13h30m — Ago-
ra. 13h35m — Programa Helena
Sangirardi. 14h30m — Agora. 14h
35m — Aula de Francês. 1 4h50m —
Primeira Sessão. 15h30m — Agora.
15h35m — Primeira Sessão — con-
linuação. 16h30m — Agora, lóh
35m — Primeira Sessão — final.
17h - Puft-Puft. 17h30m - Agora.
17h35m — Rin-Tin-Tin. 18h05m —
Jonny Quest. 18h30m — Agora.
18h35m — Viagem ao Centro da
Terra. 19h05m — Lenda de um Pis-
toleiro. 19h30m — Jornal Maior.
20h — Rodada de Fogo, filme: Ca-
valo de Ferro. 21 h — Agora. 21 h
05m — Cinemania. 2lhl0m —
Guerra e Paz. 22h30m — MASH.
23h - Agora. 23h05m - Nós na
Câmara. 23hl0m — Os Destemidos.
24h — Última Sessão, filme: Paris
Vive à Noite.

HOJE NA RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66

AM-940 KHz OT-4875 KHz

8h30m CAMPO NEUTRO — (Es-
portes).

15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA
— liolling Stones, .Terry Garcia, Van
Morrison, Supertramp, Tangerine Dream
e Greenslade.

22h — PRIMEIRA CLASSE —
Concerto para Oboé e Cordas, de Cima-
rosa (Rothwell, oboé — 10'35); Veni
Creator, para Coro Feminino, de Berlioz
(Coro Heinrich Schuetz — 4'30); Con-
certo n° 2 (Io movimento) para Piano
e Orquestra, de Mac Dowell (Szidon,
piano — 13'23) e Suíte Quebra-Nozes,
de Tchaikovsky (Orquetra Sinfônica
de Pittsburgh — 21').

- 23h — NOTURNO.
Cristóvão de Alencar.

Especial com

JORNAL DO BRASIL INFORMA —
7h 30m, 12h 30m, 18h 30m, Oh 30m, sáb.
e dom., 8h 30m, 12h 30m, 18h 30m, Oh¦30m.

INFORMATIVOS INTERMEDIA-
RIOS — De meia em meia hora (somen-
te de 2a. a 6a.) j a partir das 6h 30m.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente dai lOh às 24h.

20h — CLÁSSICOS EM FM —
Suíte de Danças Renascentistas, de Jac-
quês. Mòderne, Tielman Susato, Claude
Gervaise e Pierre Phalese (Collegium
Aureum — 18'); Ceremony of Carols, de
Benjamin Britten (Meninos Cantores de
Viena — 22') e As Quatro Estações, de
Darius Milhaud (solistas da Orquestra
Lamoureux — 45').

, INFORMATIVOS EM UM MINUTO
— A partir das llh, de hora em hora.

Correspondência rsara a RAblO JORNAL DO BRASIL,
Av. Rrasil, SOO - 7." andar — Telefona: 264-4422.
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Shows

(canal 6, 21h)
Flint contra o Gênio do Mal

Os filmes da TV
Charlie Chan na ópera, o mais comentado dc

todos os exemplares da extensa série, deve cons-
tituir o maior atrativo, da noite, que conta tam-
bém com a reprise do inglês Na Solidão da Noite.
Sherlock Holmes cm Washington, se seguir a linha
de Uma Voz nas Trevas, estará bem aquém do ni-
vel alcançado por Melodia Fatal. Flint Contra o
Gênio do Mal, outra série (embora só de três) va-
le quase que exclusivamente por James Coburn e
seu apetitoso harém. Paris Vive à Noite e O Ma-
tador Silencioso só atenderão aos tolerantes.

15h — TV Globo, canal, 4 — O MATADOR SI-
LENCIOSO (The Silent Gun). Produção americana,
a cores, de 1969. realizada diretamente para a TV.
No elenco: Lloyd Bridges, John Beck, Ed Begley,
Pernell Roberts, Ed Burns e Susan Howard.

Bridges é um ex-pistoleiro regenerado, que
vem a ser recrutado como xerife num vilarejo in-
íestado de arruaceiros; com sua decisão de não
mais empunhar uma arma, ele se vê constrangi-
do a usar exclusivamente da autoridade para res-
tabelecer a tranqüilidade no local. Tclewestern em
reprise. O assunto é corriqueiro.

21h — TV Tupi, canal G — FLINT CONTRA O
GÊNIO DO MAL (Our Man Flint). Produção Ame-
ricana, em De Luxe Color e originariamente em
Cinemascope, de 1965, dirigida por Daniel Mann.
No elenco: James Coburn, Lee J. Cobb, Gila Go-
lan, Edward Mulhare, Benson Fong, Gianna Serra,
Sigrid Valdis, Shelby Grant, Helen Funai, Michael
St. Clair, Rhys Williams e Peter Brocco.

Derek Flint é um agente secreto aposentado,
que vive em hedonístico repouso com quatro mu-
lheres (Sierra, Valdis, Grant, Funai) até o dia em
que um computador revela aos chefes da ZOWIE ser
ele o homem indicado para interromper as ações
de um grupo de cientistas (Fong, Williams, Brocco)
que pretende dominar o mundo através de modi-
ficações climáticas. Primeiro dos três exemplares
da serie Flint, sempre com o persuasivo Coburn a
impor um misto de seqüência e paródia da série
Bond. Bem mais saudável do que seu êmulo (Bond),
Flint não encontrou nos espetáculos em que apa-
receu, realizadores à altura de sua potencialidade.
De qualquer maneira, este exemplar dá para o
gosto.

23h05m — TV Globo, canal 4 — SHERLOCK
HOLMES EM WASHINGTON (Sherlock Holmes in
Washington). Produção americana, em preto e
branco, de 1943, dirigida por Roy William Neill.
No elenco: Basil Rathbone, Nigel Bruce, Marjorie
Lord, Henry Daniell, George Zucco, John e Gavin
Muir.

O detetive de Conan Doyle, trazido para a epo-
ca da II Guerra Mundial, busca um documento
secreto microfilmado que passa por mãos de vá-
rios agentes inimigos. A julgar pelo último exem-

plar exibido, (Charlei Chan e a Voz das Trevas)
propaganda antinazista escorada na empatia de
Rathbone-Holmes e Bruce-Watson.

24h — TV Tupi, canal 6 — CHARLIE CHAN
NA ÓPERA (Charlie Chan at the Opera). Produção
americana, em preto e branco, de 1936, dirigida por
H. Bruce Humberstone. No elenco: Warner Oland,
Boris Karloff, Keye Luke, Charlotte Henry, Thomas
Beck, Gregory Gaye, Margaret Irving, Nedda Harri-

gan e Willian Demarest.
Karloff é um barítono dado como morto no

incêndio de um teatro e interno num asilo de lou-
cos, até o-dia em que a foto de sua mulher, tam-
bém cantora lirica (Irving), num jornal, leva-o a
fugir do manicômio, com instintos homicidas. Chan
(Oland) é chamado para esclarecer a fuga e as

pistas levam-no 
"ao 

amibente operistico. O mais fa-
moso exemplar da série em sua primeira fase, o

que basta para assegurar o atrativo do espetáculo.
24h — TV Rio, canal 13 — PARIS VIVE A

NOITE (Paris Blues). Produção americana, em pre-
to e branco, de 1961, dirigida por Martin Ritt. No
elenco: Paul Newman, Joanne Woodward, Sidney
Poitier, Diahann Carroll, LouiS Armstrong, Barba-
ra Laage, Serge Reggiani, André, Luguet, Marte
Versinl.

Newman e Poitier são dois intérpretes ameri-
canos de jazz, em Paris; Woodward e Carroll, na
base de turistas, compõem os repectivos casos sen-
timentais, Duke Ellington na trilha sonora não
basta para auxiliar o quarteto a se livrar dos cha-
voes; e o que resta, mesmo, é a eficiência inter-

pretativa, que se estende à equipe francesa de apoio,
lh _ TV Globo, canal 4 — NA SOLIDÃO DA

NOITE (Dead of Night). Produção britânica, em

preto e branco, de 1945, dirigida por Basil Dearden,
Alberto Cavalcanti, Robert Hamer e Charles Crich-
ton; No elenco: Michael Redgrave, Google Wl-thers,
Sally Ann Howes, Mervyn Johns, Roland Culver,
Frederlck Walk, Anthony Berger, Ralph Michael,
Elizabeth Weloh, Mary Merrall e Robert Wydham.

Um arquiteto chega à casa de campo de um
cliente com a impressão de que já estivera ali; os
demais convidados também lhe são familiares, em-
bora não o reconheçam. São então relatados vá-
rios sonhos de estranhas conexões com a realida-
de. Drama de mistério em episódios que fez fa-
ma na época. O tempo destruiu a supervalorização,
sem retirar os atrativos que o filme mantém, ain-
da hoje, dentro do gênero — mistério & sobrena-
tural. Dos episódios dirigidos pelo brasileiros Ca-
valcanti — as seqüências do vetriloquo e do natal
das crianças — o primeiro está, seguramente, en-
tre os mais impressionantes.

RONAID F. MONTEIRO
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HOMEM NÃO ENTRA - Show dc
Rose-Marie Muraro e Holonoida
Studart, Com CicJinhfl Campos. Toa-
tro da lagoa (Av, Borges de Me-
tlciros, 1 426 - 227-6686): De 5a.
a dom., is 17h. Ingressos a CrS
20,00. (18 anos). Urna conversa in-
formal e descontraída com mulhe-
res a respeito de sua condição na
sociodade atual, 
T_~P_GO PELA PALAVRA (Na Boca
do Povo) — Show com a canto-
ra Marlene acompanhada do con-
junto Ré-Láx. Participação especial
do ator Otávio César. Dir. Hermínio
Bello de Carvalho. Dir. musical de
Artur Verocai. Programação visual de
José Dias. Teatro Senac (Rua Pom-
peu loureiro, 45 (256-27 .6), de 4a.
a 6a., às 2lh30m, sáb., às 22h,
dom., às l.h e 21h30m. Ingressos
diariamente a CrS 40,00 e CrS 20,00
(estudantes), sáb. a CrS 40,00. (18
.mos).  .
O PEQUENO NÒTÁVEl"^ Show do
cantor e compositor Jucá Chaves,
acompanhado do coniunto Os Sdru-
ws. Cen, Juarez Machado. Progra-
mação visual de Antônio Guerreiro.
..atro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1 426 (227-6686). De 4a.
a dom., às 21h30m. Ingressos 4a. e
5a. a Cr$ 40,00, óa., sáb. _ dom,
a CrS 50,00. (18 anos).

EXTRA
SOM DA TERRA - Show de lança-
mento do LP do cantor e compo-
sifor Luís Vieira. Participação de
Afranto Costa — bateria, Waldir
de Paula — violão e Geraldo Bar-
bosa — ritmo. Hoje, às 21h, no
Teatro Senac, Rua Pompeu loureiro,
45. Ingressos a Cr$ 20,00 e CrS
10,00 (estudantes).
noitada Te samba -~CtmTtM-
son Cavaquinho, Gíovana, Baia-
ninho, Gisah Nogueira, Sabrina,
Conjunto Nosso Samba e Expor-
Ia Samba, Zeca da Cuíca c passis-
tas. Todas as segundas-feiras, às
21h30m, no Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-2119).

CASAS NOTURNAS
BRASILEIRO, PROFISSÃO: E5PERAN-
ÇA — Coletânea organizada por
Paulo Pontes, com textos e músi-
cas de Antônio Maria e Dolorcs
Duran. Com Paulo Gracindo e Cia-
ra Nunes e orquestra regida pelo
maestro Orlando Silveira. Dir. de
Bibi Ferreira. Cen e fig. de Arllndo
Rodrigues. Produção de Benil San-
tos. Antes e depois do show, apre*
sentacão do conjunto de Waldir
Calmon e As Garotas do Rio. De
3a. a 5a., às 22h, 6a. às 23h30m,
sáb. às 22h30m, dom., às 20h. In-
gressos de 3a. a 5a. e dom. a CrS
40,00, 6a. e sáb. a Cr$ 50,00. Ca-
nacio, Av. Venceslau Brás, 215 —
(246-0617 e 246-7188) (14 anos).

BRAZIUAN FÕiTilf 75 - Sh<^.
com Jerry Adrinni Edu da Gaita,
Nora Ney, Jorge Goulart, Lourdi-
nha Bittencourt, o malabarista Wil-
liam Wu, o conjunto Sambacana, o
latas, passistas e ritmistas. Todas as
segundas-feiras apresentação espe-
ciai de Carminha Mascarenhas. Aos
domingos, almoço infantil. Chur-
rascaria Las Brasas, Rua Humaítá,
110 (246-7858 e 266-3455). (18 anos).
SAMBANDO DA' - Show de 3a.
a 5a. e dom., à meia-noite, 6a. s
sábado, à lh. Com Grande Otelo,
Sabrina, Os Batuqueiros, Sambistas
do Asfalto e os conjuntos Samba-
quente e As Mulatas de Alta Ten-
são. Couvert de 3a. a 5a. e dom.
a CrS 50,00, e 6a. e sáb., a CrS
60,00. Carnaval in Rio — De 3a. a
dom,, às 21 h, show de samba pa-
ra turistas, com explicações em in-
glés. Texto e direção de Haroldo
Barbosa. Coreografia de Mary Ma-
rinho. Sucata, Av. Borges de Me-
deiros, 1426 (227-6686). (18 anos).

LUIS AIRAO — Todas as sextas e
sábados a partir das 22h. Diária-
mente música ao vivo para dançar,
com o coniunto Renovasom e os
cantores Routhier e Grace. Churras-
caria Tijucana, Rua Marquês de Va-
lença, 71 (228-8870). (18 anos).
SARAVA', lEMANjÁ" - SlioW de
3a. a 5a. e dom. às 23h45m e áa.
e sáb. às 22h30m e lh apresentado
por Oswaldo Sargentelli, com Abílio
Martins, As Mulatas que Não Estão
no Mapa, cantores, ritmistas e pas-
sistas. Após o show. Grito de Car- .
naval. Diariamente, ao almoço, o
show O Samba Não Tem Hora.
Oba Oba, Rua Vise. de Piraiá, 499
(287-6899 e 227-1289). Couvert a
CrS 70,00. (18 anos).
SAMBAIANÇANDO - Diariamente
às 23h30rrr e lh thow com os can-
toros Silvio Aleixo e Sandra Ma-
ra, Rosely e as Mulatas, o coniunto
Samba Quatro e as Brazilien Girls.
Katakombt, Av. Copacabana, 1241
(267-2735).
BALANGANDÃ — Show diariamente
a partir das 22h, com Chlnoca t
seu órgão e o pianista Marinho.
Hotal Nacional (399-0100). Consu-
mação mínima: CrS 25,00. (18 anos).
GEISA REIS E PEREZ MORENO -
Show dos cantores diariamente, a
partir das 21 h, acompanhados do
coniunto Vicentão. Dir. do maestro
Domingos Ricci. Churrascaria Vicen-
tão, Rua Conde de Bonfim, 485
(258-7091).
CHICAGO 1920 — Show produzido
por Alfeu Pena, direção de Yang.
Com Cheiroso, Valentim Anderson,
Fábio Camargo, Chaguinha, Walter
Cario, Wilson Guimarães e bailari-
nas. Boato Cowboy, Pça. Mauá
(243-3135). (18 anos).
SHOW — Diariamente, à meia-noltt
i is 2h, com ai Garotas da Noita

Carioca, atrações inlerno .ionoi. «
música ao vivo p.ira dançar. trnliVt.
Avenida Prado Júnior, 63 — ..
(237-9390). (18 anos).
PSICO.SHOW - De 2a. a sáb., a
partir de lh. Dir. e produção da
Hercio Machado. Com üélia Z.imir
o Toma Trio. Às 3h. 5ó Vai do
Black and White National Rio Dan-
cors (corpo de ballet clássico, mo*
rierno e folclórico), passistas e ri.
m|stas; Coroografia de Leda luqui.
Fig. de Arlindo Rodrigues. Cen, de
Fernando Pamplona. No Hotel Na.
cional (399.0100). De 3a. a 5a. o
dom., Cr$ 50,00 de couvert e Cr$
40,00 dc consumação e 6a. e sáb.,
60,00 de couvert e CrS 30,00 dt
consumação. (18 anos).
VAMOS FALAR 

~DE 
MUITO AMOR

— Show de 2a. a sáb., às 23h30m,
baseado em textos de Cecília Mel-
reles, Cassiano Ricardo, Vinícius de
Morais e Paulo Cés«.' Pinheiro. Com
Márcia do Windsor, Sérgio Bittcn-
court, Valescn, Mano Rodrigues e
o Ttio de Ribamar. À lh, apr.son-
tação do Vamos Falar de Saudado
com At.iulío Alvos Jr., Sérgio Bhten-
court e o regional Os Coroas. Al
23h, música romântica com Ribamar
e o cantor Ivan El-Jatck. Boat»
Fossa, Rua Ronaid de Carvalho, 55
1.° andar (237-1521) (18 anos).

PORTA-BANDEIRA - Show de ssm-
ba diariamente, a partir das 21 h até
às 4h, com o conjunto Unidos do
Porta Bandeira, com Ouirino da Cuí-
ca, a cantora Cláudia Regina e o
saxofonista Juarez, acompanhados
do Luís Carlos Cunha Trio. Rua Xa-
vier da Silva, 13 (255-0735).
BOCA DO SAMBA - Show terças,
quintas e sábados a partir das 21h,
com Elsa Soares, Pelado da Man-
gueira. Tolho, Aparecida, David Cor-
reia, a sambista Zaira e a bateria da
Mocid.ide Independente de Padre
Miguel. Às 4as., 6as. e dom., apre*
sentacão dfl cantora Carmem Costa.
R. Tcodoro da_Siiva. 688 (26EU497).
CANÇÕES BRASILEIRAS E PORTU-
GUESAS — Apresentadas pelas can-
toras Maria da Graça, Cláudia Fer-
reira, o grupo folclórico luso-Bra-
sileiro e o conjunto do organista
e pianista Hiran Trindade. Adaga
de Évora, Rua Santa Clara, 292.
(18 anos).
SALOON — Diariamente, a partir
das 22h, música ao vivo para dan-
çar com o cantor Luisinho Lou. De
4a. a sáb. e dom., às 24h e 2h,
show com a cantora e compositora
Cláudia Versiani acompanhada de
Atilio — piano, Carlinhos — ba-
teria e Guiga — contrabaixo. Rua
Duvivier, 49. (18 anos^
SHOW 

'— 
Diariamente, a partir das

21 h, com os conjuntos dc Ro*
naldo Mesquita e Juarez Santana.
Boite Saravi — Hotel Sheralon,
Av. Niemeyer, 121 (287-1122 •
287-2112. Couvert de Cr$ 30,00.
(18 anos).
FANTÁSTICO SAMBA SHOW IN RIO
— De 3a. a dom., às 22h, show
apresentado por Gasolina, com mu-
Samba, com passistas e ritmistas e
cabrochas. Bacarat, Rua Duvivier,
37 K (255-4233). (18 anos).

SHOW — Diariamente a partir das
19h à lh com os trios de Edson ¦
José Marinho e com a participação
da cantora Lívia. Deck Bar, no le-
me Palacc Hotel. Couvert CrS 20,00.
(18 anos).
SAMBA E AMOR — Apresentação
de Sídnei Silva, com passistas e rit-
mistas do Salgueiro. De 3a. a dom.,
às 22h e 24h. Couvert de CrS 20,00.
Churrascaria Schinitio, Rua Volun-
tários da Pátria, 24 (226-2904). (18
anos).
OUANTO^MAIS NUA MELHOR -
Diariamente a partir das 22h show
com Ester Tarcitano, Regina Pinto,
Lúcia Apache, Damazio, Chacrctcs,
as Mulatas Internacionais, passistas
e ritmistas. Plaia, Av. Prodo Jú-
nior, 258 A (257-6132). (18 anos).

SHOW — Diariamente, a partir das
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 21hl5m, a cantora An-
gela Maria. Churrascaria Pavilhão —
Campo de São Cristóvão, 102
(234-5548). (18 anos).
SANS-GENE — Diariamente, às 22h,
música ao vivo para dançar com o
conjunto áa cantora Virgínia, acom-
panhada de Goiana — piano, Gér-
son — bateria e Zé-Ro — contra-
baixo. Aos sábados, Noite de Se-
resta, com o violonista Jarbas. Boa-
te Sans-Gene, Av. Rainha Elizabeth,
767 (267-4174). (18 anos).
SHOW — Diariamente no jantar com
Anselmo Manzzoni e diversos can-
tores. Restaurante da Mesbla, Rua
do Passeio, 43 (222-0945).
JOSEMIR BARBOSA - Diariamente,
a partir das 18h, apresentação do
violonista e serestelro acompanhado
do pianista e cantor norte-americano
Athie Bell. Das 21 h às 24h, a canto-
ra Valosca. Lovo'i Clubt, Av. Prin-
cesa Isabel, 350-C (236-7443). (18
anos).
FESTIVAL DE ESTRELAS - Diária-
mente, das 24h às 3h da manhã,
com os cantores Maria de Brito, Car-
los Cristiano, Léa Mendes, passis-
tas e ritmistas. Boate Nova Capela,
Av. Mem de Sá, 96 (252-6228 e
222-3493). (18 anos):

CASA i DO TANGO — Show de 2a.
a 5a., às 23h e 6a. e sáb., à Ui,
wm a participação de Dina Gonçal-
ve:, Luis César, Ernesto Miranda e
Julinho e seu Coniunto. Couvtrt de
Cr$ 20,00. Rua Voluntários da Pá-
tria, 24. (18 anos).

Revistas
CINELANDIA MUITO LOUCA -
Show sob a direção de Yang. Script
de José Sampaio. Comédia musi-
cal com Cheiroso, Celeste Aída,
Fábio Camargo, Sandrini, Chagui-
nha, além de 20 bailarinas, Atra-
còcs especiais: Everardo, Dina
Gonçalves, Walter e Wilma, Miro

' e Ronaldo Rizzo. Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33 - (224-7529). De
3a. a 6a. e dom., às 20h e 22h,
sáb. às 18h, 20h, 22h. Ingressos
a Cr$ 30,00, poltronas numerada, a
CrS 20,00, poltrona c CrS 10,00 (cs
tudantes). (18 anos).
ELAS SÃO DO BARALHO - Show
com Brigitte Blair, Tutuca e Gugu
Olimecha, Participação especial do

bailei do Adriano lobato e o cen-
iunto Tema Trio. Toatro Migutl le-
mos, Rua Miguel lemos, 51 H
(236-6343). De 3a. a 6a„ às 2lh30ni,
sáb. e dom., às 20h. e 22h. Ingrt»
sos a CrS 25,00 e Cr$ 15,00 (oslu-
dantes). (18 anos).
RÊBUBU DE MULHERES - Show
apresentado por Cole, com a par-
ticip.içáo de Nick Nicola, Mazilia,
Tiririca, as dançarinas Lúcia Apach
e Luana, o cantor Victor' Fabian,
stripteasers. Teatro Carlos Gomes:
Pça. Tiradentes (222-7581). As 3as.
e 4as., às 19h30m e 21h45m, de
5a. a sáb., às 18h30m, 20I. t 22h,
dom., ás 19h30m o 2lh30m. (18
anos). Até dia 29.
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PALITO ORTEGA"Quem disse que eu
lembro Roberto Carlos?'

EMfLIA SILVEIRA

A mesma origem humil-
de, a mesma imagem de
jovem pai de família bem
comportado, o mesmo públi-
co tão diversificado quanto
generoso, a vendagem dc
discos aproximada — 300
mil cópias para os grandes
sucessos o um minimo de 50
mil "para um lançamen-
tozinho qualquer, sem ne-
nhuma divulgação" — e os
hipotéticos 32 anos de
idade, ligam Palito Ortega
a Roberto Carlos. Em car-
taz há 12 anos na Argen-
tina, — 24 LPs, 15 filmes —
mantendo '' u m a carreira
estável, sempre em ascen-
são", o cantor argentino
inicia este mês o seu Ian-
çamento no Brasil com a
gravação de um compacto
para a RCA. As quatro
músicas de sua autoria can-
tadas em português: "Na
versão, o sucesso é mais
fácil. Não conheço um só
artista da América de lin-
gua espanhola que tenha
tido êxito no Brasil inter-
pretando canções cm seu
idioma."

Vestido dc modo impecá-
vel c usando como comple-
mento uma cruz pendurada
num cordão de ouro, Palito
Ortega só dá um motivo pa-
ra desconfiança: os cabelos
um pouco pretos demais pa-
ra estarem na sua cor natu-
ral. Uma maquilagem dis-
creta mostra que ele está
preparado não só para a
entrevista, mas também pa-
ra as fotografias.

— Minha carreira s e
mantém estável há 12 anos.
e esse não é um fenômeno
facilmente encontrado na
Argentina. Só posso atribuir
meu sucesso a uma identifi-
cação muito grande da cias-
se média argentina com mi-
nha mensagem. Nunca tive
segredos: minha família do
interior de Tucuman. o di-'
nheiro que meu pai ganha-
va e mal dava para nós. mi-
nha saída de casa aos 14
anos para ser faxineiro e
garoto de entregas, todos
sabem de tudo. Além disso,
nas músicas e nos meus 15
filmes sempre procurei res-
saltar os valores mais sim-
pies da vida.

Eu tenho fé que tudo
mudará. Eu tenho fé que o
amor triunfará.

Palito Ortega tem uma
equipe de promoção e pro-
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Palito Ortega: em
português o sucesso é

mais provável

dução, na qual "todos são
amigos c ninguém manda
mais do que ninguém."

— Só me apresento na te-
levisão uma vez por ano
num show de duas horas.
Claro que tenho de colocar
muito profissionalismo nes-
sa apresentação. Não ganho
muito com televisão, não
preciso dela para viver, mas
é um meio de divulgação
importante dentro do meu
esquema de produção. Faço
um filme por ano e gravo
um disco. O tempo que so-
bra, divido entre têmpora-
das populares no interior
do meu pais e viagens ao
exterior. Nos estádios de
futebol já me apresentei
para mais de 100 mil pes-
soas e isso dá uma seguran-
ça enorme.

Eu tenho fé que a estrela
du esperuiiça sempre bri-
lhará.

Do primeiro disco gra-
vado em 1962 — que não
teve nenhum sucesso — Pa-
lito percorreu um longo
caminho. Eu Tenho Fé é
sua música de maior suces-
so dos últimos anos. Do
tempo em que vendeu café-
zinho "pelas ruas de Buenos
Aires", conheceu na porta
da rádio Belgrano os pri-
meiros "personagens" do
meio artístico (ou um pouco
mais tarde, quando apren-
dia guitarra enquanto ser-
via de carregador nas tour-
nées da alguns conjuntos
musicais) ficou muito pou-
co, como ele afirma. Entre-
tanto .os passos de dança na
suite do Copacabana Palace,

V)

para acompanhar um tre-
cho de uma canção, mos-
tram que não desapareceu
de todo a época em que co-
meçou a subir no palco imi-
tando El vis Presloy.

Eu tenho fé porque acre-
dito em Deus e no poder da
ilusão.

Sou hoje um ídolo na
Argentina. Para a.s mulhe-
res mais idosas eu represen-
to o filho. Nas jovens não
desperto suspiros, sou como
o irmão; e para as crianças
represento a imagem do
pai. Consigo inspirar em
todos um sentimento sau-
dávei, talvez pela ingenul-
dade de minhas letras, sem-
pre exaltando sentimentos
positivos. Quando quis me
casar, porque estava real-
mente apaixonado, minha
máquina de promoção foi
contrária à idéia. Eu não
tive o menor medo de que
minha popularidade dimi-
nuísse c tinha razão. Hoje
todos gostam dos meus três
filhos, da minha família,
que é vista como um exem-
pio. Não há hipótese de sur-
girem boatos de separação
do casal ou de nos tornar-
mos uma família desajus-
tada. Nós somos o que o pú-
blico espera, porque essa é
também nossa forma dc
sentir.

Tenho fé que os homens
cantarão a canção do amor
universal.

Vim ao Rio para gra-
var em português, o com-
pacto que marcará meu Ian-
çamento aqui. Minha músi-
ca pode ser explicada como
ritmo moderno com raízes
folclóricas. Dependendo dos
resultados, volto para gra-
var um LP, também em
português. Roberto Carlos é
conhecido na Argentina, da
mesma forma que os mais
famosos intérpretes de lá.
Amada Amante e outros
sucessos fazem parte do re-
pertório de qualquer crian-
ça. As quatro músicas que
estarão no mercado até o
final do mês — Viver com
Alegria. Cai a Chuva, Adeus
e Eu tenho Fé ("que reúne
maiores condições de suces-
so") — são sucessos na Ar-
gentina e foram gravados
na Alemanha, Japão, Fran-
ça c Itália.
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, A flor na boca ãe um Beethoven
carrancudo estabelece a relação entre os elementos

contrastantes de força e lirismo
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Os ovos na frigideira nada têm a vercom a música de Brahms, mas não passamdespercebidos ao freguês menos atento
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Os gatos siameses ao lado dos violinosapelam à sofisticação e ao desejo de tranqüilidade

do possível comprador

9° MÉS DE SUCESSO - MAIS DE 250 REPRESENTAÇÕES

A GAIOLA DAS LOUCAS
Jorge Dória, Carvalhinho, Lady Francisco c outros.

TEATRO GINÁSTICO - Res.: 221-4484
Hoje às 21lis. Amanha às 17 o 21hs."Um espetáculo para fazer as pessoas estourarem de rir"

(Roberto de Cleto - U. Hora) - Lib. a p/ 18 anos
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JUCÁ CHAVES
O PEQUENO NOTÁVEL

De qu»rt» a domingo, às 21,30 horas ^ÃM
TEATRO DA LAGOA - TEL. 227-4686

AniKOflA
AVANT-PREMIÊRE HOJE ÀS 21,30 HORAS

A obra-prima sempre dlu<i! de Sófsles.
- Dir.: Jcsé Ren.ilo - Adaptação, c/o:

MILLOR FERNANDES
Com.Maria Fernanda,;:¦Jaime Barcelos, Rcnéo de Vielmcnd e grandeelenco. SALAi CECÍLIA MEIRELES Rua da Lapa 47 -

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 232-4779
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Minirtér e Canecão apresentam

PAULO GRACINDO
e CLARA NUKES em*

-K

*

*
¦K

*

De PAULO PONTES para você lembrar de
ANTÔNIO MARIA e DOLORES DURAN.

Produção: BENIL SANTOS

Direção: BIBI FERREIRA
Liberado para maiores de 14 anos.

3?», 4f e 5?' feiras, 22:00 h
6f! e sábados, 23:30 h

Reservas no
canecão

*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*Domingos 20:00 246-7188 ¦ 246-0617 %.

BACH, BEETHOVEN,1 BRAHMS PARA O CONSUMO

A embalagem moderna
da música clássica

MARY VENTURA
Chopin montado numa moto

com uma garota de biquíni. Essa ca-
pa vende o disco? "Claro que sim",
diz Maurício Quadrio, diretor do De-
partamento dc Música Internacional
da Phonogram, "Não só não vende
bem", diz José de Sá, diretor do De-
pratmento de Música Internacional
da Phoongram. "Não só não vende
como ainda significa uma perda de
prestígio", diz Henrique Ganclcl-
man, diretor do mesmo departamen-
to na CBS.

A tendência a modernizar a
apresentação dos discos clássicos eu-
meeou timidamente na década de 60,
com o grupo de Hamburgo (Deuts-che Grammophon), e hoje já é acei-
ta pelas grandes companhias nor-
te-americanas para as suas séries de
clássicos populares. Ela acompanha
uma orientação global de criação de
um novo público para esse gênero dc

A nova imagem x
— Embora a idéia e grande

parte de sua realização seja impor-
tada, da mesma forma qiie as ma-
trizes — prossegue Quadrio — "sou
o maior entusiasta dessa tentativa
de tornar o disco clássico mais
atraente, mais moderno, saindo de
um academicismo visual que con-
tribui para a manutenção da músi-
ca clássica num pedestal. Depois do
repertório, minha preocupação prin-cipal é a capa, e chego mesmo a não
fazer determinado lançamento por-
que, por obrigações contratuais, te-
nho que manter a capa original es-
trangeira, que pode ser de profundomau gosto."

A nova alternativa de dissociar
a capa do conteúdo, é representada
no Brasil principalmente pela Pho-
nogram, que tem as marcas alemãs
Archiv e Heliodor, além da Deutsche
Grammophon, e pela Odeon, quetem a representação da London,
ABC Westminster, Àngel e His Mas-
ters Voice. Ela contribui, segundo
seus adeptos, em cerca de 80% paraa venda do produto lançado. A sé-
rie Best of (Odeon), totalmente im-
portada, feva o rompimento dos ca-
nones tradicionais ao nível de ven-
der Brahms através de dois ovos
fritos dentro de uma frigideira, ou
a Abertura 1812 utilizando uma mo-
tocicleta atravessando um campo de
flores.

música, que utiliza, alem de ilustra-
ções anticonvencionais para ás ca-
pas, um sistema de escolha do reper-
tório baseado em autores, peças ou
mesmo trechos de mais fácil consu-
mo dentro dc uma música considera-
da difícil.

No Brasil, onde o problema de
público — tanto para concertos aovivo quanto para o mercado de di.s-
cos — assume proporções rhelancóli-
cas, a fórmula vem sendo seguida há
cerca dc três anos, com resultados
que poderiam ser qualificados de no
máximo estimulantes. "Com o públi-co real, verdadeiramente motivado,
em extinção -- afirma Maurício
Quadrio — precisamos descobrir en-
tre os 100 milhões de habitantes o
número incalculável daqueles que
gostariam de gostar da música clás-
sica".

problemas antigos
Mais do que pelo repertório

ou pelos compositores, as séries po-
pulares vendem pela capa, segundo
José de Sá. "A música clássica tem
um mercado fixo, variando de 600 a
800 cópias a vendagem de cada Ian-
çamento. Atingindo um outro tipo
de público, essas capas de apelo po-
pular levam o disco a atingir a casa
das mil ou mil e 200 cópias".

¦ Recusando essa filosofia de mar-keting, Henrique Gandelman não
necessita da experiência para afir-
mar que "o que faz o disco clássico
vender ou não é o conteúdo: depois
do repertório, o que conta é o precoe a distribuição".

O lançamento da Editora
Abril pode ser tomado como exemplo.
Foram vendidos 300 mil discos clás-
sicos porque seu preço era acessível
e eles eram encontrados em quais-
quer bancas de jornais. A capa,
bem... era a foto do compositor. En-
tre as marcas estrangeiras que dis-
tribuímos está a Odissey, que tem a
série The Best of, com capas que re-
produzem paisagens ou o retrato do
artista. A tentativa que fizemos pa-ra aumentar a venda foi baratear oseu preço. Tentativa, aliás, inútil,
porque vendemos mais barato paraas lojas mas elas cobram os mesmos
preços das outras marcas, só au-mentando o seu próprio lucro".

Informação cultural x apelo popular
Os temas ainda predominantes

nas ilustrações dos discos clássicos
são as paisagens figurativas, ligan-
do o periodo da pintura ao período
musical. Assim, a música renascen-
tista é introduzida por uma obra da
Renascença, a Missa da Coroação de
Napoleão é relacionada, por exem-
pio, com um quadro que reproduz a
cerimônia.

Como na música popular —
diz Maurício Quadrio — existe tam-
bém o apelo direto representado
agora mais pelo intérprete do que
pelo compositor. Uma foto de Her-
bert von Karajan tem hoje o mesmo
apelo que para outra geração tinha
a de Stokowsky, ele é uma vedete,
em suma. Se eu lanço as Sinfonias
de Beethoven regidas por Karajan,
não pensaria nunca em utilizar
Beethoven, ou uma paisagem, ou
mesmo uma "brincadeira". A força
de venda é o próprio maestro, que
evidentemente é também fotogênico
e atraente".

Na opinião de José de Sá, a ilus-
tração da capa influi em cerca de
50% nas vendas, e isso só não acon-
tece nas gravações de grandes artis-
tas já famosos, como o próprio Ka-
rajan, Zubin Mehta, Solti, Previn e
outros da mesma estatura, que po-dem vir acondicionados em capas
mostrando um lago azul ou uma es-
tátua cinzenta: "a vendagem é a
mesma, só o senso estético do com-
prador é que fica abalado".

A capa deve constituir uma
informação cultural quase tão im-
portante quanto a música. Mas pa-
ra o público novo, conquistado atra-
vés das coleções, ela deverá ser o
mais possível despretensiosa, bonita
e original, fazendo com que ele per-
ca o medo de gostar da música clás-
sica. E para mim, esse público é im-
portantíssimo, porque ele será o fu-
turo comprador de Mahler, Bach e
Beethoven".

A afirmação é de Maurício Qua-
drio, responsável pelo lançamento
da campanha Quem Tem Medo da
Música Clássica?, promovida em
grandes anúncios de revistas e em
dezenas de conferências para uni-
versitários através do Brasil. A con-
seqüência imediata foi a duplicação
nas vendas da série inicial, Banque-

te Musical para Milhões, composta
de 12 discos de capa branca, com
um grande e único elemento ilus-
trativo. Para Liszt, uma caixinha de
pílulas; para Karajan, um carrinho
em miniatura; para Bach, um is-
queiro; para Brahms, um telefone;
para Verdi, uma máquina de escre-
ver, todos tendo como* leit-motiv as
notas da escala musical colocadas
estrategicamente.

Os layouts vieram da Alemanha,
mas para as coleções seguintes, in-
clusive Os Clássicos Mais Populares
do Mundo, já razoavelmente conhe-
cida como "a dos gatinhos", ele pró-
prio participou da criação e escolha
junto à matriz.

A porcentagem de criação na-
cional, para Quadrio, é ínfima, pela
obrigatoriedade de reprodução do
produto internacional. "E como a
gravação de música clássica no Bra-
sil não compensa, apesar de termos
tão bons artistas quanto lá fora (o
que não temos são estúdios com ca-
pacidade para orquestras sinfônicas
nem incentivos que permitam bara-
tear a produção), não existe a cria-
ção nem para o produto nacional".

Na Odeon há um indice de 40%
na criação nacional de capas, pois
algumas das suas marcas represen-
tadas não exigem a fidelidade nessa
área. E um exemplo recente é o das
Bachianas Brasileiras, de Villa-Lo-
bos, que na gravação original fran-
cesa tinha um desenho a nanquim do
compositor, "simplesmente horroro-
so", que chegou a aparecer aqui nu-
ma edição antiga. Relançada em
quatro volumes, ainda com a matriz
francesa, a obra tem agora a exube-
rancia de coloridos pássaros do Ama-
zonas, "proporcionando uma belíssi-
ma imagem visual, absolutamente
adequada ao conteúdo, numa cria-
ção de Joel Cocchiaro".

' Gravando com alguma regulari-
dade artistas brasileiros, entre eles a
pianista Ana Stela Schic, o Duo
Abreu, o conjunto Roberto de Regi-
na, o Ars Barroca e o Quarteto de
Cordas da UFRJ, a CBS prefere, no
entanto, a fórmula tradicional, isto
é, a fotografia do intérprete. "E é
justo que eles queiram aparecer, diz
Gandelman, é uma das maneiras de
popularizá-los".

I'
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WACHTEIHUND

Esta raça resultou do
cruzamento de várias outras

os requisitos para estas
cruzas foram: tamanho
médio e grande pêlo longo e
grande aptidão para a caça
em terrenos acidentados. No
fim de algum tempo os cria-
dores que se lançaram nesta
tarefa conseguiram fixar as
características da nova raça

um Spaniel com a versati-
lidade de um Sabujo.

Trm4

Wachtelhünd
Os cães desta raça são

de porte médio — os machos
elevem ter de 46 a 50cm de
altura enquanto que as
fêmeas devem medir de 40 a
45 cm. Entretanto, nos jul-
gamentos, é válida uma vari-
ação de 2cm para mais ou
para menos.

O Wachtelhünd possui
olhos amendoados e de cor
escura. São dotados de ex-
pressão alerta e inteligente.
Suas orelhas, de tamanho
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DACHSBRACKE

mediano, parecem bem maio-
res pelo fato de serem re-
cobertas por pêlo longo e on-

, dulado. A cauda é cortada. E'
inserida alta e deve conser-
var-se no prolongamento do
dorso; aparece sempre enfei-
tada por uma bonita franja.

O pêlo dos representan-
tes desta raça é longo, macio
e ondulado — não deve en-
tretanto, ser demasiado fino
ou sedoso. Pode ser castanho
(sólido) ou não.

Steinbrake
Este é um cão de porte

médio. Possui olhos de cor
castanho-escuro, expressivos
e inteligentes. Suas orelhas
são grandes, caídas para a
frente, implantadas altas e
ligeiramente arredondadas
nas extremidades. A cauda
é longa. O pêlo, áspero e du-
ro, de coloração branca, pre-
ta, ou castanho-escuro e
fogo. O dorso é sempre escu-
ro.

Dachsbracke
Cão de caça que produz

muito em terrenos aciden-
tados — é usado para caçar
lebres e raposas, trabalho
que executa com perfeição
graças ao seu apuradíssimo
olfato.

Durante seu "expedien-
te" se dedica integralmente
ao trabalho revelando ainda
grande serenidade.

Suas qualidades de caça-
dor são de tal ordem que
muitas vezes é chamado a
caçar veados e javalis. E' ex-
tremamente resistente aos ri-
gores do tempo.

Seus criadores lutaram
bravamente para obter o re-
conhecimento oficial da ra-
ça, na Alemanha, mas, final-
ínente em 1896 seu desejo foi
satisfeito recebendo a raça o
nome que até hoje conserva
— Dachsbracke.

NOTÍCIAS
A Ch. Alia de Chatllon da raça

Setter Irlandês, de propriedade de Bri-
gitte Lavallaz, recebeu C. A. C. e C. A.
C. I. B. na Exposition Internacionale
de Lausanne, Suíça, realizada em
15/9/74. Alfa recebeu ainda as classifi-
cações melhor fêmea e melhor da raça.

De parabéns a raça Pointer In-
glês — peter de Opalà, um dos seus
mais perfeitos representates fechou
campeonato na Exposição Internado-
nal que o Brasil Kennel Clube realizou
no último domingo nas dependências ,
do Serrano Futebol Clube, na cidade de
Petrópolis. Peter teve seu campeonato
confirmado pela Sra. Cyntia Guzvich
do American Kennel Clube. Peter é de
propriedade de Ana Luiza Serpa e tem
apenas 22 meses.

Bryan, um lindo Boxer des dois
anos, procura uma noiva — Tel.:
238-9729 — Regina Lúcia.

Thor é um lindo Weimaraner, de
alta linhagem, ótimo temperamento,
que está à procura de uma noiva —
Tel. 226-7459, Dr. Samuel.
RESPONDENDO AOS LEITORES

Sr. Eduardo Ladeira Salgado —
Av. Arthur Cruz — Cataguases — o
amigo poderá obter informações deta-
lhadas sobre cães da raça Fila Brasi-
leiro através do Kennel Clube Carioca
Rua Mayrink Veiga, 32, sala 902 e Bra-
sil Kennel Clube — Rua Debret, 23, sa-
Ias 1311 e 1312 — Rio de Janeiro —
Guanabara.

Sr. Carlos Alberto Riehl — Rua
Americana — Rio de Janeiro — Com-
pareça ao treinamento dos cães de
caça, às terças-feiras, a partir dás
20li 30m, no Estádio de Remo da La-
goa — lá o amigo poderá conversar e
obter valiosas informações sobre os as-
suntos de seu interesse. Apareça.

Sr. Rodolfo Michel Costea — Bra-
sília — O amigo deverá também se diri-
gir ao Kennel Club Carioca ou ao Bra-
sil Kennel Club (endereços publicados
em outra resposta) que certamente lhe
fornecerão a informação que deseja.

Sr. Agostinho Macedo Gomes —
Existe muita coisa sobre cão, depende
apenas de escolher — as melhores
obras são escritas em inglês, espanhol
e italiano. Em língua portuguesa exis-
te pouca coisa. Uma visita a qualquer
livraria poderá ser proveitosa.

Sr. Marco Aurélio de Oliveira —
Senado Federal — Brasília — O
amigo, se ainda não foi, deverá ser pro-
curado nestes próximos dias pelos cria-
dores das raças mencionadas em sua
carta. Aguarde.

Ninhadas disponíveis — Afghan
Hound — Beagle — Old Engiísh-
Sheep Dog — Dalmata — Cocker In-
glês — Cocker Americano — Pointer
Inglês — Weimaraner — Kurzhaar
(Pointer Alemão de pêlo liso) — Welsh
Terrier — Schnauzer Miniatura —
Bloodhound (empregado na procura
de pessoas desaparecidas). — Basset
Hound.

Correspondência para esta coluna
— Pça. Santos Dumont, 6, loja C.
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Signo Solar Vigente: SAGITÁRIO.
(22 de novembro a 21 de dezembro).

Conforme cálculos baseados nas Efemérides de RAPHAFL, o Sol
percorre neste período o signo de SAGITÁRIO. Planeta Regente:
JÚPITER. Elemento: FOGO; MUTÁVEL, POSITIVO. Partes do Corpo:
ANCAS. Metal: ESTANHO. Cor: CINZA.

ÁRIES
(21 dc março
*
19 de abril) PU

Feliz para as relações de
amizade. Novos conheci-
mentos. Atividades sociais
serão proveitosas.

IIBRA
(23 de selembr»
a
22 de outubro)

Dia propício para ativida-
des criativas. Possibilidade
de momentos felizes.

TOURO
(20 de abtff
•
SO da waíe) cH

Êxito em negócios urgentes
ou assuntos pessoais. Use
sua imaginação e vá em
frente.

CfMEOS
(21 de maío
• -
20 de iunho)

Evite argumentos com. pa-
rentes. Calma. Favorável ao
início de novos estudos.

n

ESCORPIÃO
(23 de culubr»

21 doiavemb»)

Ideal para receber pessoas
influentes. Feliz para o
amor.
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HSAGITÍKIO
(22 de navembn

21 de dezembro)

Favorável a pequenas via-
gens. Novas amizades.
Bom para atividades inte-
lectuais.

CÃNCK
(21 de- iunhò

22 d* iulho)

ilfmÍA
Previna-se contra gastos
desnecessários. Possibilida-
de de melhorias em sua si-
tuação financeira.

«AO
(23 de iulho
a
21 da agoiio)m

Ambiente doméstico har-
monioso. Propício para
atividades em equipe. Oia
agradável em casa e no tra-
balho.

MCAPRICÓRNIO
(22 de dezembro

19 de {aneiro)

Ideal para saldar velhas
dívidas que o preocupa-
vam. Evite responsabili-
dades de longa duração.

AQUÁRIO
(20 de janeira
a
13 de fevereiro)

Favorável para informações
legais. Os amigos serão
prestativos.

t^á

VIRGEM
(23 .dc agosto
•
22 de eetembro)|

Favorável a atividades pro-
fissionais. Sua casa poderá
tornar-se mais atraente.

BPEIXES
(19 de fevereiro)
»
20 de março)

Transação secreta será útil
a seus planos. Bom para
trabalhar em casa.

. SBS5S

HORIZONTAIS — 1 — Silicato hidratado de alu-
minio, bário e potássio; 10 — Excessiva quantidade
de azeite em algum 'alimento; 11 — Segundo nome
dado pelos lamas tibetanos ao profeta Xequia oc
Xaca; 12 — Palavra inglesa que significa óleo, pe-
tróleo e aparece na composição de topônimos; 13
— Símbolo do netúnio; 15 — Abelha européia ou
doméstica que, fugindo do cortiço em enxames, faz
o mel no oco das árvores, no mato; 17 — Prosseguir
(conversa ou discurso) após uma digressão, ou in-
terrupção; 19 — Que contém pirita (sulfureto me-
tálico); 20 — Roer, mordioar, à maneira de ratos;
21 — Elevar, erguer; 22 — Traga o conteúdo dc;
Passa da boca ao estômago; 24 — Celebrar, concluir
(tratado ou contrato); 27 — Pôr car*} a cara; pôr
em contato; 28 — Figura artificial presente em ai-
guns escudos, sempre representada de metal c como
elemento falante; 29 — Pústulas, frutificações das
uredineas e das ustilagináceas; 30 — (ant.) estar
latente, oculto.
VERTICAIS — 1 —- Designação genérica de um dos
grupos de borrachas 'artificiais, resultantes da poli-
merização de um monômero halogenado; 2 — Com-
bate entre forças irregulares, em recontros fortuitos
e desordenados; 3 — A primeira risca do Jogo de
aro ou arco, da qual se começa a jogar; 4 — Anor-
malidade visual que só permite ver os objetos á pe-
quena distancia do olho; 5 — Relativo à otiatria
(tratamento das doenças do ouvido); 6 — Timba-
le indiano com um prato de bronze e outro de aço;
7 — Força ou poder natural que produz os fenóme-
nos do hipnotismo; 8 — Figura formada por duas
linhas curvas semelhando dois meios escudos
opostos; 9 — Interjelção que exprime afetos vivos
e impressões súbitas; 14 — Enfraquecer, diminuir
a intensidade de; 10 — Aplicai* ao corpo de rapazes
despidos (sobretudo como castigo por irem nadar
contra a vontade dos pais) ramos de ortigas bra-
vas; 17 — Conservara com prazer na mente, aper-
tara com as mãos; 18 — Destilai* gota-a-gota; 23 —
O mesmo, que ninho (Port.); 25 — Interjelção que
se emprega para açular cães e para tanger o gado;
26 — Aparição, fantasma, nas macumbas; 28 —
Parte do verso grego ou latino composta de duas,
três ou quatro silabas longas e breves. (Léxicos uti-
lixados: Morais, Fernando, Melhoramentos e Casa-
novas).

SOLUÇÕES OO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — gorutubano; luarcjar; oriolidas; bon;

ecer; apensar; po; lotos; noel; Ilalivas; sisorlos; ma;
lm; dos; osteóstomo,

VERTICAIS — fllòbalismo; ouropel; rainotas; uro; lelossls-
mo; ujlca; badernar; arar; ou; colosso; notilo; pc;
osldo; vo; oom; as.

CORRESPONDÊNCIA
W. Q. SIQUEIRA — Niterói — Como pode ter oserve-

vaclo, as suas produções acabaram. Se não estiver muito
ocupado... Um abraço.

Correspondência, colaborações a remessa de livros •
revistai pari: Rua dai Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafogr*
- ZC-02.
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MADAME SOL
Quuiulo o falecido éx-Presidente

Georges Poni|)idou queria
.sublinhar sua incapacidade de

adivinhar o futuro, costumava
dizer: "Eu não sou

Madaine Sol". Famosa em
toda a Europa, procurada a

cada dia por milhares de homens
e mulheres ansiosos por um
conselho ou uma mensagem de

esperança, Madamc Sol ampliou
sua clientela a tal ponto que leve

de abandonar sucessivamente
sua barraca de feira,

depois o rádio e afinal abolir
simplesmente as consultas
pessoais, substituídas por

um computador programado
pela astróloga. IN ti ma

entrevista à rev islã Le Point,
ela revela como precisou

conciliar um velho e
polêmico saber às conquistas

da eletrônica, inaugurando
a astrologia de massa, único meio
tle satisfazer ao número sempre
creseenle de pessoas que se

interrogam sobre seu futuro..
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A PIONEIRA DA
ASTROLOGIA DE MASSA

Eu sou uma astróloga, não uma visio-
nária. O astrólogo é como um médico quetem necessidade de informações prévias parainformar sua convicção e emitir seu diagnós-
tico. Sinto simpatia ou antipatia por uma pes-soa, observo seu tema, sei como vai reagir a
partir dos dados que presidiram a seu nasci-
mento. E' em função dessa atitude de previsão
que posso dar conselhos aos outros.

Madame Sol, gorda e sexagenária, milio-
nária mas que passou muitos anos batalhando
pelo pão de cada dia, não é impunemente
francesa. Dela o cliente não deve esperar
transes místicos ou profecias tonitroantes mas
sim bom senso, indulgência e um alto. sentido
de intuição psicológica. Aos 14 anos, adoles-
cente normal, confessa que. sentiu o declic,
uma espécie de estalo de Vieira. O fato se deu
na igreja de Villeneuve Saint-Georges.

Não foram visões, nada disso. Durou o
tempo de um relâmpago, meu corpo me pa-
receu subitamente mais leve, como se eu tives-
se asas. Não contei nada a ninguém, mas de-
pois desse momento tive a certeza de que um
poder, uma abertura do espírito me foram
concedidos.

Cuidadosa em desligar esse aviso de qual-
quer conotação sobrenatural, Madame Sol faz
questão de acentuar que sua carreira de as-
tróloga não foi construída a golpes de misti-
cismo ou de superstições de seus clientes. E
explica seu método de trabalho, antes da ado-
ção do computador.

A astrologia não é um dom, é um co-
nhecimento que se adquire pouco a pouco.
Para exercê-la é preciso ter certas aptidões
e alguma experiência. Em geral um astrólogo
deve conhecer também noções de Medicina'.
A tipologia astrológica é aproximadamente a
mesma que a tipologia médica. Nós temos os
ectablásticos, os endoblásticos, etc. E' preciso
observar bem o cliente: a forma dos olhos, a
boca, o nariz, o comportamento, o rosto sobre-
tudo que pode indicar angústia, inquietude,
nervosismo, doenças hepáticas, etc.

O caminho da fortuna e da glória, con-
tudo, só se definiu verdadeiramente para ela
quando começou a dar consultas através da
Rádio Europe I. Dos clientes, Invisíveis, Ma-
dame Sol só percebia então a voz ao telefone.

E' que a voz — explica a astróloga —
transmite muitas informações, é o meio de in-
dividualizar as pessoas. Cada um de nós tem
uma voz particular que não se parece com
nenhuma outra, do mesmo modo que temos
impressões digitais únicas.

Com estalo e tudo, Madame Sol teve de
ganhar a vida como qualquer mortal, desde a
adolescência. Num tempo em que as moças
pobres tinham apenas duas opções — traba-
lhar na fábrica (ou oficina) ou em escritório— ela começou como estenodatilógrafa no de-
partamento de contabilidade de uma firma.
Passou mais tarde para uma empresa de im-
portação e exportação, como secretária, e ga-nhando o dobro. Quando chegou a guerra, em

1939, era encarregada da produção industrial,
seção de lingerie. com centenas de funciona-
rios sob suas ordens e um bom salário. Mas
seus encargos aumentavam: sustentava um
irmão menor, uma filha, a sogra — o marido
e o irmão tinham sido aprisionados pelos ale-
mães. "Até ai" — diz ela — "uma vida banal,
inteiramente banal".

Só alguns anos depois, quando já tinha
ultrapassado os 40 anos, Madame Sol resol-
veu fazer sua reciclagem pessoal. Uma tia do
marido, Madame Rachel, mantinha uma bar-'
raça onde lia as cartas e fazia previsões —"entre nós, ela não sabia nada de astrologia".
Foi nesse cenário humilde 'de feira popular
que a astróloga amadora e ainda tímida iria
se transformar na profissional reputada e
freqüentada pelo tout Paris.

Meu primeiro cliente tinha um proble-
ma de negócios relativamente simples. Subi-
tamente constrangida e nervosa eu comecei
perguntando: "Quando o senhor nasceu?"
Embora não possuísse um livro para saber a
disposição dos planetas na hora de seu nas-
cimento, tive de me valer das posições astro-
lógicas no momento da consulta, da intuição
psicológica e da observação dos traços físicos.
Parece que me sai bem, pois recebi do cava-
lheiro 1 mil francos, uma soma enorme para
mim. Naquela época tanto minha tia como eu
não cobrávamos um preço fixo, dependia da
avaliação que ela,fazia de cada cliente.

Mas o começo foi difícil, ganhava-se pou-
co, confessa ela. O ambiente de circo e quer-
messe das barracas, com suas cartomantes e
quiromantes baratas, suas multidões de deser-
dados da sorte em busca de alívio e esperança
produzia em Madame Sol uma sensação de
vergonha. Hoje ela revela o que ganhou nessa
experiência inicial com seu métier:

O convívio com essa gente foi apesar de
tudo palpitante, extraordinário. Aprendi com
eles a respeitar o público e a profissão. Eles
viviam, como eu, de modo precário, mas liga-
dos pelo espírito de solidariedade, pelo oti-
mismo.

Um dia, apareceu em sua barraca André
Gillois, que se interessou por seu trabalho e
a recomendou a uma porção de amigos. Pou-
co a pouco sua fama se:' espalhou, atraindo
artistas, estrangeiros, "que faziam fila para
me ver, estacionando seus automóveis de luxo
perto de minha barraca. Os outros me inve-
javam e admiravam. Fiz discursos astrológi-
cos ao ar livre, e as pessoas sob o guarda-chu-
va ficavam me ouvindo durante uma hora.
Percebi então a força do poder que eu exer-
cia sobre a multidão".

Sem mãos a medir, Madame Sol abando-
na a barraca c aumentaTseu público graças ao
reforço tecnológico do rádio. Pelo microfone de
Europe I sua voz confortante vai consolar pes-
soas em todos os cantos do país. A etapa se-¦ guinte é a do computador,- o astrólogo meca-
nico, essa máquina não criativa que "me per-mlte delegar todo o trabalho cansativo de sín-

CONDENSADO DO LE POINT

tese dos inúmeros dados necessários para que
eu estabeleça um programa de provisão geral
para um indivíduo". Nesse ponto, Madame So-
leil julga fundamental esclarecer sua posição"desmistificadora" da Astrologia e detalhar as
bases de sua arte profética.

Eu não creio que as posições dc Satur-
no, Mercúrio ou de qualquer planeta possamforjar uma personalidade. Absolutamente. Mas
acho aue os planetas constituem, pelas trocas
de radiações entre eiss. um clima elstromagné-
tico ou quimicomagnético, um clima qué é o
mesmo para todos, de acordo com um determi-
nado lugar e um determinado tempo. Quando
uma criança nasce, ela vem condicionada porseu código genético, certamrnte, mas também
pelas correntes telúricas que irão atravrssá-la
e igualmente pelas influências combinadas de
radiações solares-lunares. Então, esse ser queacaba de se separar de sua mãe pratica seu pri-meiro ato, o de respirar. Qual é esse néctar
aéreo? E' um elemento químico que se compõe
e decompõe constantemente, que pode ser mo-
dificado por uma corrente, um vento, uma ra-
diação. Comparando-se o recém-nascido a uma
folha virgem mais ou menos espessa ou fie-
xível, esse néctar aéreo é análogo a uma
espécie de banho revelador que vai impressio-
nar a folha virgem. O indivíduo, depois de
mergulhado nesse banho revelador, vai atra-
vessar climas que serão os mesmos para todos,
mas ele vai reagir em função da composição
de seu banho revelador. Essa é minha hipótese
de trabalho, minha idéia da Astrologia, quealiás eu não quero impor a ninguém.

Mas não basta conhecer o banho revelador
de cada um — é preciso também ajuntar ou-
tras informações sobre o cliente, como sua pro-
fissão, sua formação, seu tipo morfológico. "E'
nisso que o computador me ajuda". O proble-
ma é que a máquina torna desnecessário o
contato humano, provocando dúvidas em Ma-
dame Sol.

Por isso vou possivelmente retomar mi-
nhas consultas telefônicas pelo rádio. Sei, con-
tudo, que essa opção não me permite atingir
um número suficientemente grande de inte-
ressados. Há uma quantidade enorme de pes-
soas perdidas, absolutamente sem rumo, que
não sabem mais o que fazer, invadidas pelo
medo e pela angústia, perdidas como alguém
no meio de um deserto... Eu não posso respon-
der a todos. Mas o computador me facilita as
coisas nesse sentido.

Olhando retrospectivamente sua carreira e
se interrogando sobre seu significado, Madame
Sol declara alto e bom som que nunca pro-
curou mistificar a Astrologia ou bancar a adi-
vinha.

Eu me dirijo ao bom senso e ao otimis-
mo das pessoas. Não prometo nunca milagres.
Faço um balanço com meus clientes, mostro-
lhes que tudo não vai assim tão mal. E eles
vão embora dizendo: "Vamos em frente". Eu
lhes dou condições dc darem um passo a mais
para o futuro.

AN ATOLELITVAK
A morte de um
cineasta-viajanle

Globe-trotter do cinema,
Anatole Miehael Litvak —
falecido domingo num hospi-
tal de Paris depois de uma
penosa e longa enfermidade
— dirigiu filmes em vários
países durante uma carreira
que se estendeu por 46 anos.
Artesão consciencioso que
trabalhou em todos os gene-
ros, ele explicava esse ecle-
tismo numa entrevista de
1970, na França, durante a
rodagem de Uma Garota no
Automóvel com óculos e um
Fxizü, seu último filme.

— Tenho muito de re-
pórter. Gosto dos jovens e
procuro não julgá-los. Bran-
cos, negros ou cinzentos, eles
me interessam. Bons ou
maus, são material humano.
Para mim, os loucos de Na
Cova das Serpentes, os nazis-
tas de Confissões de um Es-
pião Nazista ou os crimino-
sos de tantos de meus filmes
são objetos de observação.

Nascido em Kiev, URSS,
em 1902 — naturalizou-se
norte-americano em 1940 —
Litvak cursou a escola de
teatro de Leningrado e es-
treou como cineasta em 1924
com Tatiana, filme paracrianças. Vai para a França
em seguida a realiza seu pri-meiro longa-metragem em
1929. Depois de alguns fil-
mes rodados entre Paris e
Berlim, consegue notorieda-
de sobretudo com L'Équipage
(Tripula 71 tes do Céu) e
Mayerling, com Charles
Boyer e Danielle Darrieux.
Contratado por Hollywood,
inicia então sua fase mais
criativa. O Gênio do Crime,
com roteiro de John Huston,
um policial curioso interpre-
tado por Edward G. Robin-
son, o melodrama Dois Con-
tra uma Cidade Inteira
(1940, Ann Sheridan e Ja-

mes Cagney) e Confissões de
um Espião Nazista, um dos
primeiros filmes americanos

comprometidos na linha do
antinazismo, são suas obras
mais representativas até a
entrada dos EUA na guerra.
Convocado pelo Exército, de-
sembarcou no Norte da Afri-
ca com a patente de major
e na Normandia como te-
nente-coronel. Enquanto
isso, colaborou com Frank
Capra na famosa série Wy
Whe Fight, documentários
sobre o esforço bélico aliado.

No período do pós-guer-ra, seu gosto pelos dramas
tensos c exasperados se refle-
te particularmente em Na
Cova das Serpentes, (Snake
PU),- de 1947, desenrolado
num manicômio feminino e
que dá o Oscar de melhor
atriz a Olivia de Havilland.
Segundo alguns cronistas de
costumes cariocas, esse filme
teria dado origem à palavra
fossa em seu sentido de de-
pressão espiritual. Mas talvez
o melhor de seu estilo esteja
contido em A Vida por um
Fio (Sony, Wrong Number),
com Barbara Stanwyck e
Burt Lancaster, um emocio-
nante thriller sobre uma pa-ralítica ameaçada de morte
por um assassino desconhe-
cido.

Nos anos 50 inicia sua
nova carreira européia, diri-
gindo quase sempre produ-
ções americanas realizadas
com fundos congelados no
continente. Menos importan-
te artisticamente, essa últi-
ma fase inclui filmes como
Anastásia, com Ingrid Berg-
man, Aimez-Vous Brahms,
com a mesma Ingrid ao lado
de Anthony Perkins e Yves
Montand, A Noite dos Gene-
rais, com Feter OToole, este
rodado na Polônia. Asmáti-
co desde a juventude e aba-
tido pela idade, Litvak pen-sava escrever suas memórias
e trabalhar atrás da câmara
até sua morte.
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Peter OToole em A Noite dos Generais (1966),
primeiro filme americano rodado

na Polônia após a II Guerra Mundial

Oliver Reed e Stephane Audran em
A Garota no Automóvel, com Óculos e um Rifle
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